
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

 

แบบ สขร. ๑

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 เปลีย่นชดุคอลโทรลฯ 2,782.00 บำท 2,782.00 บำท เฉพำะเจำะจง วส ุถ่ำยเอกสำร 2,782.00 บำท ฐำปณีย ์แอร ์เซอรว์สิ 2,782.00 บำท มีคณุภำพและบรกิำรดี บนัทกึขอ้ควำม ที ่สธ 1014/99

ลงวนัที ่4 มี.ค. 63

2 เชำ่รถตู้  2,000 บำท  2,000/1 วนั เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์  2,000 บำท นำยฉลอง สมัมำขนัธ์  2,000 บำท มีคณุภำพและบรกิำรดี บนัทกึขอ้ควำม ที ่สธ 1014/106

ลงวนัที ่5 มี.ค. 63

3 จำ้งท ำเอกสำร 1,044.32 บำท 1,044.32 บำท เฉพำะเจำะจง วส ุถ่ำยเอกสำร 1,044.32 บำท วส ุก๊อฟป้ี 1995 1,044.32 บำท มีคณุภำพและบรกิำรดี บนัทกึขอ้ควำม ที ่สธ 1014/114

ลงวนัที ่11 มี.ค. 63

4 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน  78,000 บ.  78,000 บ. เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนฐักำรจน ์พนัธม์ฆัวำฬ  78,000 บ. น.ส.ธนฐักำญจน ์พนัธม์ฆัวำฬ  78,000 บ. ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้งเลขที ่ก.พ.ร. 5/2563

ลงวนัที ่13 มี.ค. 63

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 49,620.-บำท 49,620.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ธชัญำนนั สำตะมำน 49,620.-บำท น.ส.ธชัญำนนั สำตะมำน 49,620.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 121/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่2 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563

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

วนัที่.....25...... เดือน....มีนำคม...... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 - ไมมี่ผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในเดือน มีนำคม 63 -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ในรอบเดือน มีนำคม 2563                     แบบ สชร.1 

ช่ือหน่วยงำน ........กลุม่พฒันำระบบบรหิำร..........

วนัที ่1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะซือ้

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูท้ีไ่ดร้บักำรคดัเลือกและ

และรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่31 มีนำคม 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

2 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,810.-บำท 27,810.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,810.-บำท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,810.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 122/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่2 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 ซอ่มรถยนต ์หมำยเลขทะเบยีน 11,600.-บำท 11,600.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น ติวำนนทย์ำงยนต์ 11,600.-บำท รำ้น ติวำนนทย์ำงยนต์ 11,600.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 123/2563

กพ-7490 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่2 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 ซอ่มขอบฟตุบำททำงเดิน 6,420.-บำท 6,420.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 6,420.-บำท บรษัิท ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 6,420.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 124/2563

จอดรถ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 105,000.-บำท 105,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรำวดี  ภริมยร์กัษ์ 105,000.-บำท น.ส.ภทัรำวดี  ภริมยร์กัษ์ 105,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 125/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 65,000.-บำท 65,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยกำนตช์นิต สงัสีอินทร์ 65,000.-บำท นำยกำนตช์นิต สงัสีอินทร์ 65,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 126/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 60,000.-บำท 60,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 60,000.-บำท น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 60,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 127/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่12 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จำ้งวเิครำะหอ์ตัรำก ำลงั อย. 490,000.-บำท 490,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท วนัทเูคเตอร ์จ  ำกดั 490,000.-บำท บรษัิท วนัทเูคเตอร ์จ  ำกดั 490,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 128/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่18 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จำ้งปฏบิตัิงำน สล. 120,000.-บำท 120,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงทิพยำ  ตัง้สิรสิงวน 120,000.-บำท นำงทิพยำ  ตัง้สิรสิงวน 120,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 129/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่18 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ประมำณ

10 ซอ่มประตกูระจกและติด 11,000.-บำท 11,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 11,000.-บำท นำยพงศกร เรอืงมำก 11,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 130/2563

สติก๊เกอรก์นัแสงหอ้งท ำงำน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ส ำนกับรกิำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ซอ่มทอ่ประปำอำคำร 1 12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 12,000.-บำท นำยพงศกร เรอืงมำก 12,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 131/2563

และ 3 ชัน้ 1 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำร 73,680.-บำท 73,680.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐัพร กญัชำญ 73,680.-บำท น.ส. ณฐัพร กญัชำญ 73,680.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 132/2563

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำร 71,370.-บำท 71,370.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กนัยกร ศรชียักลู 71,370.-บำท น.ส. กนัยกร ศรชียักลู 71,370.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 133/2563

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำร 70,860.-บำท 70,860.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. พฒันน์ร ีสินทรพัย์ 70,860.-บำท น.ส. พฒันน์ร ีสินทรพัย์ 70,860.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 134/2563

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำร 68,130.-บำท 68,130.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐักำญจน ์โมรำเรอืง 68,130.-บำท น.ส. ณฐักำญจน ์โมรำเรอืง 68,130.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 135/2563

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำร 66,780.-บำท 66,780.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนญัญำ อ่วมป่ัน 66,780.-บำท น.ส.ชนญัญำ อ่วมป่ัน 66,780.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 136/2563

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำร 63,000.-บำท 63,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.พรโสภำ แสนสขุ 63,000.-บำท น.ส.พรโสภำ แสนสขุ 63,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 137/2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 99,240.-บำท 99,240.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กมลทิพย ์ พุม่พึง่ 99,240.-บำท น.ส. กมลทิพย ์ พุม่พึง่ 99,240.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 138/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 42,110.-บำท 42,110.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร ค  ำอ่อน 42,110.-บำท น.ส. อวยพร ค  ำอ่อน 42,110.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 139/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 18,000.-บำท 18,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพภ์ทัรธิดำ  พรหมมำศ 18,000.-บำท น.ส.พิมพภ์ทัรธิดำ  พรหมมำศ 18,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 140/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 101,070.-บำท 101,070.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อญัชลี ตระกลูชำ่ง 101,070.-บำท น.ส. อญัชลี ตระกลูชำ่ง 101,070.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 141/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 100,620.-บำท 100,620.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ยิง่ลกัษณ ์จิตรปลืม้ 100,620.-บำท น.ส. ยิง่ลกัษณ ์จิตรปลืม้ 100,620.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 142/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 98,730.-บำท 98,730.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงษอ์นนัต ์หงษเ์ผือก 98,730.-บำท นำยพงษอ์นนัต ์หงษเ์ผือก 98,730.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 143/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 93,900.-บำท 93,900.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงกญัญณตัิ จนัประภำส 93,900.-บำท นำงกญัญณตัิ จนัประภำส 93,900.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 144/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

25 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 86,910.-บำท 86,910.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพฒัน ์ดวงสกลุ 86,910.-บำท นำยประพฒัน ์ดวงสกลุ 86,910.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 145/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 83,610.-บำท 83,610.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยอิสรพงศ ์ดวงกดุั่น 83,610.-บำท นำยอิสรพงศ ์ดวงกดุั่น 83,610.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 146/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 82,800.-บำท 82,800.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. วรรณิภำ พิทกัษส์ินธุ์ 82,800.-บำท น.ส. วรรณิภำ พิทกัษส์ินธุ์ 82,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 147/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 67,860.-บำท 67,860.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวนิยั โตเขียว 67,860.-บำท นำยวนิยั โตเขียว 67,860.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 148/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 55,680.-บำท 55,680.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงเยำวฉัตร ์ประทีปชำญพิสิฐ 55,680.-บำท นำงเยำวฉัตร ์ประทีปชำญพิสิฐ 55,680.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 149/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 50,400.-บำท 50,400.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยไตรสิทธ์ิ จนัประภำส 50,400.-บำท นำยไตรสิทธ์ิ จนัประภำส 50,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 150/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 48,000.-บำท 48,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.สำธิจิตร  ศรจีรสั 48,000.-บำท น.ส.สำธิจิตร  ศรจีรสั 48,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 151/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 68,310.-บำท 68,310.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุ ทิมโล่ 68,310.-บำท นำยวฒิุ ทิมโล่ 68,310.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 152/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

33 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 61,890.-บำท 61,890.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิรนัดร ์ศรจีรสั 61,890.-บำท นำยนิรนัดร ์ศรจีรสั 61,890.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 153/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 60,120.-บำท 60,120.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวษิณ ุเนตรพงษ์ 60,120.-บำท นำยวษิณ ุเนตรพงษ์ 60,120.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 154/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 57,240.-บำท 57,240.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยอนรุกัษ ์จนัประภำส 57,240.-บำท นำยอนรุกัษ ์จนัประภำส 57,240.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 155/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 จำ้งพิมพส์ติก๊เกอรพ์รอ้มติดตัง้ 14,445.-บำท 14,445.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอส.ดี.พี 12 14,445.-บำท บรษัิท เอส.ดี.พี 12 14,445.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 156/2563

บนพืน้ลิฟตส์  ำนกังำนฯ ซพัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ  ำกดั ซพัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 ซือ้เครื่องพิมพด์ีดไฟฟำ้ 26,000.-บำท 26,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ป.รำชำ ออโต้ 26,000.-บำท บรษัิท ป.รำชำ ออโต้ 26,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 24/2563

จ ำนวน 1 เครื่อง เซอรว์สิ จ  ำกดั เซอรว์สิ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่4 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 ซือ้น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ลำ้งท ำควำม 27,820.-บำท 27,820.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช 27,820.-บำท บรษัิท ดีเคเอสเอช 27,820.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 25/2563

สะอำดมือ จ ำนวน 200 ขวด (ประเทศไทย) จ ำกดั (ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 ซือ้เครื่องปรบัอำกำศ แคเรยีร ์ 21,000.-บำท 21,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ จ  ำกดั 21,000.-บำท ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ จ  ำกดั 21,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 26/2563

แบบติดผนงัฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน จ ำนวน 65,299.-บำท 65,299.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ป.รำชำ ออโต ้ 65,299.-บำท บรษัิท ป.รำชำ ออโต ้ 65,299.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 27/2563

29 รำยกำร เซอรว์สิ จ  ำกดั เซอรว์สิ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ประมำณ

41 ซือ้ลอ้วดัระยะทำงแบบดิจิตอล 9,800.-บำท 9,800.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ป.รำชำ ออโต ้ 9,800.-บำท บรษัิท ป.รำชำ ออโต ้ 9,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 28/2563

เซอรว์สิ จ  ำกดั เซอรว์สิ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 ซือ้รถเข็นส  ำนกังำน จ ำนวน 12,412.-บำท 12,412.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท เจนบรรเจิด จ  ำกดั 12,412.-บำท บรษัิท เจนบรรเจิด จ  ำกดั 12,412.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 29/2563

2 คนั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 ซือ้พรอ้มติดตัง้เครื่องเสียง 86,365.-บำท 86,365.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 86,365.-บำท นำยพงศกร เรอืงมำก 86,365.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 30/2563

หอ้งประชมุ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่18 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 ซือ้หมกึพิมพค์อมพิวเตอร์ 156,950.-บำท 156,950.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น เจ เอส คอมพิวเตอร์ 156,950.-บำท รำ้น เจ เอส คอมพิวเตอร์ 156,950.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 31/2563

จ ำนวน 14 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 ซือ้น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ท  ำควำม 139,100.-บำท 139,100.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช 139,100.-บำท บรษัิท ดีเคเอสเอช 139,100.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 32/2563

สะอำดมือ จ ำนวน 1,000 (ประเทศไทย) จ ำกดั (ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ขวด ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 ซือ้ครุภณัฑโ์ต๊ะท ำงำนเหล็ก 6,800.-บำท 6,800.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไทยออฟฟิศโปร 6,800.-บำท บรษัิท ไทยออฟฟิศโปร 6,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 33/2563

5 ฟตุ จ ำนวน 1 ตวั จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งแกไ้ข VDO Presentation แนะน ำ 200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โนวำอินเตอร ์แอ็ด จ  ำกดั บรษัิท โนวำอินเตอร ์แอ็ด จ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.102/63

องคก์ร อย. เสนอรำคำ 200,000 บำท รำคำจำ้ง 200,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 2 มีนำคม 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม  2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน มีนำคม  2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

2 จำ้งซอ่มประตกูระจกอลมิูเนียมหอ้ง 422 4,900 4,900 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรอืงมำก นำยพงศกร  เรอืงมำก โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.103/63

อำคำร 5 ชัน้ 4 กองยทุธศำสตรฯ์ เสนอรำคำ 4,900 บำท รำคำจำ้ง 4,900 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 4 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

3 จำ้งตรวจประเมินเพ่ือตอ่อำยกุำรรบัรอง 256,800 256,800 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ยไูนเต็ด โนวเลตจฯ์ บรษัิท ยไูนเต็ด โนวเลตจฯ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.104/63

ของระบบ(Recertification Audit) ระบบ เสนอรำคำ 256,800 บำท รำคำจำ้ง 256,800 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 6 มีนำคม 2563

ISO 27001 : 2013 ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

4 จำ้งจดัท ำสิง่พิมพเ์พ่ือสือ่สำรทิศทำงองคก์ำร 24,950 24,950 เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรฯ หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.105/63

ของ อย. ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เสนอรำคำ 24,950 บำท รำคำจำ้ง 24,950 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 6 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

5 จำ้งพิมพซ์องวำรสำรของกองยทุธศำสตร์ 98,000 98,000 เฉพำะเจำะจง บรษัิท บอรน์ ทบู ีพลัลิซซ่ิงฯ บรษัิท บอรน์ ทบู ีพลัลิซซ่ิงฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.106/63

และแผนงำน เสนอรำคำ 98,000 บำท รำคำจำ้ง 98,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 10 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

6 จำ้งเหมำด ำเนินกำรสง่จดหมำยข่ำวและ 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกรยีงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรยีงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.107/63

วำรสำรดำ้นยำและผลิตภณัฑส์ขุภำพใหท้ำง เสนอรำคำ 16,000 บำท รำคำจำ้ง 16,000  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 10 มีนำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ไปรษณีย์ ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

7 จำ้งซอ่มเครื่อง RICOH PRIPORT 8,482.96          8,482.96        เฉพำะเจำะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.108/63

DX3443 5/#N841087007 เสนอรำคำ 8,482.96 บำท รำคำจำ้ง 8,482.96 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 11 มีนำคม 2563

หมำยเลขครุภณัฑ ์ช.19ถ/56 ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

8 จำ้งสง่วำรสำรอำหำรและยำใหท้ำงไปรษณีย์ 8,892 8,892 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.109/63

เสนอรำคำ 8,892 บำท รำคำจำ้ง 8,892 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 13 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

9 จำ้งปรบัปรุงและติดตัง้กระเบือ้งหอ้งท ำงำน 162,319 162,319 เฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำเอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั บรษัิท อำชำเอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.110/63

เสนอรำคำ 162,319 บำท รำคำจำ้ง 162,319 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 20 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

10 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นธรุกำร 46,950 46,950 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรำลกัษณ ์เชือ้สขุ นำงสำวภทัรำลกัษณ ์เชือ้สขุ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.111/63

เสนอรำคำ 46,950 บำท รำคำจำ้ง 46,950 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

11 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นกำรขบัรถยนต์ 35,490 35,490 เฉพำะเจำะจง นำยคชำทชั ศรปีภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรปีภำดำดิลก โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.112/63

เสนอรำคำ 35,490 บำท รำคำจำ้ง 35,490 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

12 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นจดัท ำ จดัสง่เอกสำร 25,500 25,500 เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย ์ขนัถม นำยไพฑรูย ์ขนัถม โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.113/63

เสนอรำคำ 25,500 บำท รำคำจำ้ง 25,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

13 จำ้งปฏบิตังำนดำ้นประสำนงำนตำ่งประเทศ 44,730 44,730 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.114/63

เสนอรำคำ 44,730 บำท รำคำจำ้ง 44,730 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

14 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นธรุกำร 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนพร ฤทธิรกั นำงสำวธนพร ฤทธิรกั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.115/63

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

15 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นด ำเนินงำนดำ้น 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติคณุ ข ำแกว้ นำยเกียรติคณุ ข ำแกว้ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.116/63

ตำ่งประเทศ เสนอรำคำ 45,000 บำท รำคำจำ้ง 45,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

16 จำ้งด ำเนินกำรจดัท ำวำรสำรอำหำรและยำ 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.117/63

เสนอรำคำ 42,000 บำท รำคำจำ้ง 42,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

17 จำ้งปรบัปรุงระบบงำนวจิยัดำ้นกำรคุม้ครอง 37,080 37,080 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสพุตัรำ ดำบชยัธง นำงสำวสพุตัรำ ดำบชยัธง โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.118/63

ผูบ้รโิภคดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพ เสนอรำคำ 37,080 บำท รำคำจำ้ง 37,080 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

18 จำ้งบรกิำรวชิำกำร 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.119/63

เสนอรำคำ 60,000 บำท รำคำจำ้ง 60,000  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

19 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นวชิำกำร 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.120/63

เสนอรำคำ 60,000 บำท รำคำจำ้ง 60,000  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 25 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

20 จำ้งด ำเนินกำรจดัท ำและประสำนงำนกำร 58,530 58,530 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิรมิำ ไตรศิลป์ นำงสำวสิรมิำ ไตรศิลป์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.121/63

พฒันำสมรรถนะบคุลำกร อย.ฯ เสนอรำคำ 58,530 บำท รำคำจำ้ง 58,530  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 25 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

22 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นธรุกำร 69,960 69,960 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนวรตัน ์พะลำยะสตุ นำงสำวนวรตัน ์พะลำยะสตุ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.123/63

เสนอรำคำ 69,960 บำท รำคำจำ้ง 69,960 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

23 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นพสัดุ 49,440 49,440 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเนติมำ โชติชว่ง นำงสำวเนติมำ โชติชว่ง โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.124/63



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เสนอรำคำ 49,440 บำท รำคำจำ้ง 49,440 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

24 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นธรุกำร 39,720 39,720 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนดัดำ จทัะบตัร นำงสำวปนดัดำ จทัะบตัร โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.125/63

เสนอรำคำ 39,720 บำท รำคำจำ้ง 39,720 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

25 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นระบบสำรสนเทศ 37,800 37,800 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิรริตัน ์ยิม้สรอ้ย นำงสำวสิรริตัน ์ยิม้สรอ้ย โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.126/63

เสนอรำคำ 37,800 บำท รำคำจำ้ง 37,800 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

26 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นระบบสำรสนเทศ 37,800 37,800 เฉพำะเจำะจง นำงสำวไปรยำ พนูพำนิชอปุถมัภ์ นำงสำวไปรยำ พนูพำนิชอปุถมัภ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.127/63

เสนอรำคำ 37,800 บำท รำคำจำ้ง 37,800 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

27 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นระบบสำรสนเทศ 40,950 40,950 เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ รุจิพืช นำยปัญญำ รุจิพืช โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.128/63

เสนอรำคำ 40,950 บำท รำคำจำ้ง 40,950 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

28 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนดำ้นพสัดุ 64,440 64,440 เฉพำะเจำะจง นำงสำวหทยัรตัน ์ละเต็นซนั นำงสำวหทยัรตัน ์ละเต็นซนั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.129/63

เสนอรำคำ 64,440 บำท รำคำจำ้ง 64,440 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

29 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นระบบสำรสนเทศ 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง นำยสหรฐั พรอ้มบญุสิริ นำยสหรฐั พรอ้มบญุสิริ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.130/63

เสนอรำคำ 37,050 บำท รำคำจำ้ง 37,050 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

30 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นระบบสำรสนเทศ 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษตฤน กรำนจรุญ นำยกฤษตฤน กรำนจรุญ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.131/63

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

31 จำ้งปฎบิต้ิงำนดำ้นพสัดุ 50,100 50,100 เฉพำะเจำะจง นำงสธุำนนัท ์สอำดดี นำงสธุำนนัท ์สอำดดี โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.132/63

เสนอรำคำ 50,100 บำท รำคำจำ้ง 50,100  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

32 จำ้งด ำเนินกำรดำ้นระบบคณุภำพ กำรบรหิำร 40,410 40,410 เฉพำะเจำะจง นำยทศพร ขำวละเอียด นำยทศพร ขำวละเอียด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.133/63

ควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน เสนอรำคำ 40,410 บำท รำคำจำ้ง 40,410 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

33 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นกำรติดตำม ก ำกบัผลกำร 37,340 37,340 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.134/63

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิกำรฯ เสนอรำคำ 37,340 บำท รำคำจำ้ง 37,340 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

34 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นกำรจดัเตรยีมขอ้มลูและ 37,340 37,340 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสินีนชุ รงศิรกิลุ นำงสำวสินีนชุ รงศิรกิลุ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.135/63

ก ำกบัผลกำรประชมุส  ำนกังำนฯ เสนอรำคำ 37,340 บำท รำคำจำ้ง 37,340 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

36 จำ้งปฏบิตัิงำนบนัทกึรำยงำนเหตกุำรณ์ 56,490 56,490 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.136/63

ไมพ่งึประสงคจ์ำกกำรใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภำพ เสนอรำคำ 56,490 บำท รำคำจำ้ง 56,490 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 31 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

37 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นสำรบรรณ ประสำน 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกญัญำณฐั ศกัดิห์ิรญัรตัน์ นำงสำวกญัญำณฐั ศกัดิห์ิรญัรตัน์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.137/63

ติดตำม รบัขอ้มลูหน่วยงำนดำ้นแผนงบ เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 31 มีนำคม 2563

ประมำณและอ่ืนๆ ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

38 จำ้งรวบรวมจดัเอกสำร จดักลุม่ขอ้มลู E-File 52,500 52,500 เฉพำะเจำะจง นำยเกรยีงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรยีงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.138/63

ประเมินแบบรำยงำนเหตกุำรณไ์มพ่งึประสงค์ เสนอรำคำ 52,500 บำท รำคำจำ้ง 52,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 31 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

39 จำ้งบนัทกึรำยงำนเหตกุำรณไ์มพ่งึประสงค์ 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกญัญำนฐั นำคข ำ นำงสำวกญัญำนฐั นำคข ำ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.139/63

จำกกำรใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภำพ เสนอรำคำ 60,000 บำท รำคำจำ้ง 60,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 31 มีนำคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

40 จำ้งปฏบิตัิงำนจดัท ำขอ้มลูในเวบ็ไซต์ 52,560 52,560 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรตันำภรณ ์เทพสภุำ นำงสำวรตันำภรณ ์เทพสภุำ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.140/63

ศนูยเ์ฝำ้ระวงัควำมปลอดภยัดำ้นผลิตภณัฑ์ เสนอรำคำ 52,560 บำท รำคำจำ้ง 52,560 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 31 มีนำคม 2563

สขุภำพ ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซือ้

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

๑ ขออนมุตัิจำ้งทีป่รกึษำโครงกำรพฒันำ

สมรรถนะผูป้ระกอบกำรผลิตเครื่องมือ

แพทยใ์หส้อดคลอ้งระบบคณุภำพตำม

หลกัเกณฑแ์ละวกีำรทีด่ี ในกำรผลิต

เครื่องมือแพทย ์ฉบบัปรบัปรุง

1,200,000.00 1,200,000.00 วธีิคดัเลือก ศนูยค์วำมเป็นเลิศดำ้นชีววทิยำ

ศำสตร ์(องคก์ำรมหำชน) เสนอ

รำคำ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท

ศนูยค์วำมเป็นเลิศดำ้น

ชีววทิยำศำสตร ์(องคก์ำร

มหำชน) เสนอรำคำ 

๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท

มีผูย้ืน่เสนอมำ 1 รำย และมีคณุสมบตัิ

ถกูตอ้งครบถว้นตำมทีก่  ำหนดและจำก

ควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมเหมำะสม

ในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

สญัญำเลขที ่๓๒/๒๕๖๓ ลว. ๓ มี.ค.

๒๕๖๓

๒ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

66,030.00 66,030.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิตยำภรณ ์ ศรทีอง    

เสนอรำคำ ๖๖,๐๓๐ บำท

นำงสำวฐิตยำภรณ ์ ศรทีอง    

เสนอรำคำ ๖๖,๐๓๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๗๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

๓ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

97,620.00 97,620.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉกำจ  แมลงภูท่อง      เสนอ

รำคำ ๙๗,๖๒๐ บำท

นำยฉกำจ  แมลงภูท่อง      

เสนอรำคำ ๙๗,๖๒๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๗๘/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

๔ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

63,000.00 63,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร     

เสนอรำคำ ๖๓,๐๐๐ บำท

นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร     

เสนอรำคำ ๖๓,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๗๙/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2563

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

 

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ไมมี่จดัซือ้จดัจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖๓

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเครื่องมือแพทย์.......

วนัที ่๕ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือก

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบ สขร.1



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๕ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

62,400.00 62,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิดำภำ เพชรบตุร ์    

เสนอรำคำ ๖๒,๔๐๐ บำท

นำงสำวชนิดำภำ เพชรบตุร ์    

เสนอรำคำ ๖๒,๔๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๐/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

๖ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

63,780.00 63,780.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำลี ่ ตรำช ู เสนอรำคำ 

๖๓,๗๘๐ บำท

นำงสำลี ่ ตรำช ู เสนอรำคำ 

๖๓,๗๘๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๑/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

๗ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     เสนอ

รำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     

เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๒/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

๘ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

63,000.00 63,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ  มหำ  เสนอรำคำ 

๖๓,๐๐๐ บำท

นำยวทิยำ  มหำ  เสนอรำคำ 

๖๓,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๓/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

๙ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

90,000.00 90,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอรสิำ  สวุรรณวำสี   เสนอ

รำคำ ๙๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวอรสิำ  สวุรรณวำสี   

เสนอรำคำ ๙๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๔/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

๑๐ ขออนมุตัิจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำร

90,000.00 90,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวศภุสิรำ  บดุดีค  ำ       เสนอ

รำคำ ๙๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวศภุสิรำ  บดุดีค  ำ       

เสนอรำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนด

และตรงตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๗๘/๒๕๖๓     ลว. ๒๔ มี.ค. 

๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 อนมุตัิซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 4,226.50          4,226.50        เฉพำะเจำะจง รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 4,226.50                      รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 4,226.50                      มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/712

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่4 มี.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 อนมิุติซอ่มโทรสำร 2,800.00          2,800.00        เฉพำะเจำะจง รำ้น เจเจส 2,800.00                      รำ้น เจเจส 2,800.00                      มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/716

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 มี.ค. 2563

วนัที ่ 31   มีนำคม 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 อนมุตัิซอ่มป้ินเตอร์ 2,568.00          2,568.00        เฉพำะเจำะจง บจ. พีเอ็มออ้โต 2,568.00                      บจ. พีเอ็มออ้โต 2,568.00                      มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/727

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่6 มี.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 ซอ่มเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่องรถยนต์ 1,858.59          1,858.59        เฉพำะเจำะจง บ. สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 1,858.59                      บ. สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 1,858.59                      มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/833

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25 มี.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งจดัท ำรูปแบบกำรพฒันำ 300,000.00      300,000.00    เฉพำะเจำะจง ทนัตแพทยสภำ 300,000.00                  ทนัตแพทยสภำ 300,000.00                  มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 316/2563

กำรเรยีนกำรสอนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งจดัท ำรูปแบบกำรพฒันำ 500,000.00      500,000.00    เฉพำะเจำะจง สตัวแพทยสภำ 500,000.00                  สตัวแพทยสภำ 500,000.00                  มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 317/2563

กำรเรยีนกำรสอนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จำ้งรถตู ้ไป จ. ระยอง 33,000.00        33,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ  จทัรำสกลุ 33,000.00                    นำยวรโชติ  จทัรำสกลุ 33,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 319/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จำ้งบคุคลภำยนอกบนัทกึสถำนะค ำขอฯ 9,500.00          9,500.00        เฉพำะเจำะจง นส. ศศิประภำ  เจรญิพนัธุ์ 9,500.00                      นส. ศศิประภำ  เจรญิพนัธุ์ 9,500.00                      มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 320/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 บคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำฐำนขอ้มลู 15,000.00        15,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐ์  พงศธ์นำยทุธ 15,000.00                    นำยพิสิษฐ์  พงศธ์นำยทุธ 15,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 321/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

10 จำ้งเหมำรถยนตโ์ดยสำรปรบัอำกำศ 28,000.00        28,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ทรงพรตทวัร ์ 28,000.00                    หจก. ทรงพรตทวัร ์ 28,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 322/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จำ้งจดัท ำค  ำแนะน ำในกำรประเมิน 100,000.00      100,000.00    เฉพำะเจำะจง นส. สภุำณี  ดวงธีรปรชีำ 100,000.00                  นส. สภุำณี  ดวงธีรปรชีำ 100,000.00                  มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 323/2563

กำรศกึษำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 อนมุตัิจำ้ง จดัท ำค  ำแนะน ำงำนชีววตัถุ 100,000.00      100,000.00    เฉพำะเจำะจง นส. มณีวรรณ  สขุสมทิพย์ 100,000.00                  นส. มณีวรรณ  สขุสมทิพย์ 100,000.00                  มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 324/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งซอ่มหอ้งน ำ้และซอ่มครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 7,200.00          7,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย ์ ขนัถม 7,200.00                      นำยไพฑรูย ์ ขนัถม 7,200.00                      มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 330/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 ขอจำ้งท ำตำรำงและปำ้ย 6,270.00          6,270.00        เฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 6,270.00                      รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 6,270.00                      มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 331/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จำ้งตรวจสอบประเมินค ำขอดำ้นยำฯ 69,225.00        69,225.00      เฉพำะเจำะจง นส. มนสันนัท ์สวนเพชร 69,225.00                    นส. มนสันนัท ์สวนเพชร 69,225.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 332/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งบนัทกึขอ้มลู ออกใบสั่งช  ำระเงินฯ 29,355.00        29,355.00      เฉพำะเจำะจง นส. วไิลรตัน ์ ทองประเสรฐิ 29,355.00                    นส. วไิลรตัน ์ ทองประเสรฐิ 29,355.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 333/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จำ้งบนัทกึขอ้มลู ออกใบสั่งช  ำระเงินฯ 31,038.00        31,038.00      เฉพำะเจำะจง นส. พรสขุ โชตินยั 31,038.00                    นส. พรสขุ โชตินยั 31,038.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 334/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ประมำณ

18 จำ้งบนัทกึขอ้มลู ออกใบสั่งช  ำระเงินฯ 29,355.00        29,355.00      เฉพำะเจำะจง นส. จิรชิยำ  บญุรอด 29,355.00                    นส. จิรชิยำ  บญุรอด 29,355.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 335/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จำ้งบนัทกึขอ้มลู ออกใบสั่งช  ำระเงินฯ 29,355.00        29,355.00      เฉพำะเจำะจง นส. กณันกำ นุม่ดี 29,355.00                    นส. กณันกำ นุม่ดี 29,355.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 336/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูฯ 31,740.00        31,740.00      เฉพำะเจำะจง นส. ศศิรดำ  แสงพำรำ 31,740.00                    นส. ศศิรดำ  แสงพำรำ 31,740.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 337/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จำ้งเพ่ือปรบัปรุงและตรวจสอบ 47,784.00        47,784.00      เฉพำะเจำะจง นส. รำนี  บณัฑิตำนกุลู 47,784.00                    นส. รำนี  บณัฑิตำนกุลู 47,784.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 338/2563

ควำมถกูตอ้งฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จำ้งเพ่ือท ำรำยกำรทะเบยีนต ำรบัยำฯ 43,035.00        43,035.00      เฉพำะเจำะจง นำยอดิเทพ อ่ิมสอน 43,035.00                    นำยอดิเทพ อ่ิมสอน 43,035.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 339/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จำ้งเพ่ือตรวจสอบแกไ้ช ประมวลผลขอ้มลู 57,243.00        57,243.00      เฉพำะเจำะจง นำยพนะพล จำรุภมิู 57,243.00                    นำยพนะพล จำรุภมิู 57,243.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 340/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จำ้งด ำเนินงำนประสำนและจดัท ำกฎหมำยฯ 52,500.00        52,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. ดำรุณี มั่นคง 52,500.00                    นส. ดำรุณี มั่นคง 52,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 341/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จำ้งเพ่ือรบัรำยงำน และประสำนงำนฯ 28,500.00        28,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. กฤตยำ ปัญญำฉกำจ 28,500.00                    นส. กฤตยำ ปัญญำฉกำจ 28,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 342/2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จำ้งเพ่ือจดัท ำ และแกไ้ขบนัทกึตำ่งๆ 30,429.00        30,429.00      เฉพำะเจำะจง นส. ศิรริตัน ์ โพธ์ิพนัธก์ลุ 30,429.00                    นส. ศิรริตัน ์ โพธ์ิพนัธก์ลุ 30,429.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 343/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จำ้งเพ่ือตรวจสอบกำรสง่รำยงำนประจ ำปี 31,209.00        31,209.00      เฉพำะเจำะจง นำยกิติวฒัน ์วฒันวรำงกรู 31,209.00                    นำยกิติวฒัน ์วฒันวรำงกรู 31,209.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 344/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จำ้งเพ่ือจดัท ำกำรตรวจสอบ และ 35,322.00        35,322.00      เฉพำะเจำะจง นส. จรุพีร  ดวงเพ็ชร 35,322.00                    นส. จรุพีร  ดวงเพ็ชร 35,322.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 345/2563

บนัทกึขอ้มลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือปรบัปรุงขอ้มลูฯ 70,500.00        70,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยพงศส์ถิต ไวทยรุ์ง่โรจน์ 70,500.00                    นำยพงศส์ถิต ไวทยรุ์ง่โรจน์ 70,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 346/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จำ้งเพ่ือบนัทกึขอ้มลูงำนสำรบรรณฯ 24,000.00        24,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยพีระเดช  เสมอเชือ้ 24,000.00                    นำยพีระเดช  เสมอเชือ้ 24,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 347/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จำ้งจดัท ำคน้หำ และจดัท ำทะเบยีนฯ 32,835.00        32,835.00      เฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงษ ์ ศรวีะรมย์ 32,835.00                    นำยปิยะพงษ ์ ศรวีะรมย์ 32,835.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 348/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จำ้งจดัขอ้มลู กำรเบกิ-ยืม จดัเก็บเอกสำรฯ 33,930.00        33,930.00      เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน ์ศิรสิมพนัธ์ 33,930.00                    นำยชินวฒัน ์ศิรสิมพนัธ์ 33,930.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 349/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

33 จำ้งตรวจสอบเอกสำรทีแ่ปลงขอ้มู,ฯ 30,633.00        30,633.00      เฉพำะเจำะจง นำยรตันพล ประเสรฐิสงัข์ 30,633.00                    นำยรตันพล ประเสรฐิสงัข์ 30,633.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 350/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 จำ้งจดัท ำบนัทกึและแกไ้ขบนัทกึ 29,370.00        29,370.00      เฉพำะเจำะจง นส. นทัชำ ยินดีเหมำะ 29,370.00                    นส. นทัชำ ยินดีเหมำะ 29,370.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 351/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จำ้งเพ่ือจดัท ำบนัทกึรวมทัง้ 29,370.00        29,370.00      เฉพำะเจำะจง นส. สวุลกัษณ ์สทุธิ 29,370.00                    นส. สวุลกัษณ ์สทุธิ 29,370.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 352/2563

ประสำนงำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือปฏบิตัิหนำ้ที่ 41,790.00        41,790.00      เฉพำะเจำะจง นำยนิรนิทน ์ศรเีพ็ชร 41,790.00                    นำยนิรนิทน ์ศรเีพ็ชร 41,790.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 353/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลู 42,570.00        42,570.00      เฉพำะเจำะจง นส. กนกกร สทุธินนท์ 42,570.00                    นส. กนกกร สทุธินนท์ 42,570.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 354/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 จำ้งบลุลคภำยนอกเพ่ือตรวจเอกสำร 61,500.00        61,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. จงรกั  บตัรพนัธนะ 61,500.00                    นส. จงรกั  บตัรพนัธนะ 61,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 355/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือปฏบิตัิหนำ้ที่ 39,090.00        39,090.00      เฉพำะเจำะจง นำยจนัทรเ์ทพ คงด ำ 39,090.00                    นำยจนัทรเ์ทพ คงด ำ 39,090.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 356/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือประสำนขอ้มลู 46,080.00        46,080.00      เฉพำะเจำะจง นส. พิชำมญุชุ ์จนัทรม์หเสถียร 46,080.00                    นส. พิชำมญุชุ ์จนัทรม์หเสถียร 46,080.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 357/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่24  มี.ค. 63 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 จำ้งด ำเนินกำรติดตำม และ 44,685.00        44,685.00      เฉพำะเจำะจง นส. วำสนำ กระจกทอง 44,685.00                    นส. วำสนำ กระจกทอง 44,685.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 358/2563

ตรวจสอบเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 จำ้งประสำน ติดตำม ตรวจสอบ 33,336.00        33,336.00      เฉพำะเจำะจง นส. ชญำนิษฐ์ มำแพ 33,336.00                    นส. ชญำนิษฐ์ มำแพ 33,336.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 359/2563

ขอ้มลูเบีย้งตน้ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือจดัสง่เจำ้หนำ้ที่ 33,000.00        33,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอดิเรก กลั่นค  ำ 33,000.00                    นำยอดิเรก กลั่นค  ำ 33,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 360/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 จำ้งปฏบิตัิงำนประสำน /เตรยีมกำรฯ 37,710.00        37,710.00      เฉพำะเจำะจง นส. พรทิพย ์ศำกรณ์ 37,710.00                    นส. พรทิพย ์ศำกรณ์ 37,710.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 361/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จำ้งปฏฺบงิำนดำ้นกำรรบัขอพิจำรณำ 62,310.00        62,310.00      เฉพำะเจำะจง นส. นรำวดี  จินำกลุ 62,310.00                    นส. นรำวดี  จินำกลุ 62,310.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 362/2563

มำตรฐำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จำ้งปฏบิตัิงำนรวยรวมและตรวจสอบ 33,660.00        33,660.00      เฉพำะเจำะจง นส. อรวรรณ  วงษำ 33,660.00                    นส. อรวรรณ  วงษำ 33,660.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 363/2563

ขอ้มลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

47 จำ้งด ำเนินกำรตำมแผนเฝำ้ระวงั 43,755.00        43,755.00      เฉพำะเจำะจง นำยศรพีงษ ์ สิรเิสรกีลุ 43,755.00                    นำยศรพีงษ ์ สิรเิสรกีลุ 43,755.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 364/2563

ผลิตภณัฑย์ำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

48 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือตรวจประเมิน GMP 87,678.00        87,678.00      เฉพำะเจำะจง นส. มนสัว ีเหลีย่มสมบตัิ 87,678.00                    นส. มนสัว ีเหลีย่มสมบตัิ 87,678.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 365/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

49 จำ้งเพ่ือปฏบิตัิหนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลูฯ 29,205.00        29,205.00      เฉพำะเจำะจง นำยเทพปกรณ ์ สงอปุกำร 29,205.00                    นำยเทพปกรณ ์ สงอปุกำร 29,205.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 366/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือจกัสง่เจำ้หนำ้ที่ 43,050.00        43,050.00      เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพงค ์ไชยสนธ์ิ 43,050.00                    นำยฐิติพงค ์ไชยสนธ์ิ 43,050.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 367/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 รวบรวมขอ้มลูรำยงำนกำรติดตำม 46,470.00        46,470.00      เฉพำะเจำะจง นำยก ำชยั  ไววอ่ง 46,470.00                    นำยก ำชยั  ไววอ่ง 46,470.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 368/2563

ผลกำรประเมิน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 จำ้งเป็นผูช้ว่ยบรหิำรจดักำรระบบฯ 54,303.00        54,303.00      เฉพำะเจำะจง นำยปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 54,303.00                    นำยปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 54,303.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 369/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 จำ้งจดัท ำเอกสำรและตรวจสอบ 30,342.00        30,342.00      เฉพำะเจำะจง นส. กรกรตัน ์เอกตระกลู 30,342.00                    นส. กรกรตัน ์เอกตระกลู 30,342.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 370/2563

เบือ้งตน้ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 จำ้งจดัท ำหนงัสือเวยีนและบรรจชุดุ 7,000.00          7,000.00        เฉพำะเจำะจง นส. ชนตัถำ  สวุรรณสินธุ์ 7,000.00                      นส. ชนตัถำ  สวุรรณสินธุ์ 7,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 371/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

55 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึงำน 44,313.00        44,313.00      เฉพำะเจำะจง นส. บษุกร  โสธนะ 44,313.00                    นส. บษุกร  โสธนะ 44,313.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 372/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ประมำณ

56 จำ้งรวบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบและบนัทกึฯ 28,830.00        28,830.00      เฉพำะเจำะจง นำยธนพล  แกว้ประสิทธ์ิ 28,830.00                    นำยธนพล  แกว้ประสิทธ์ิ 28,830.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 373/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

57 จำ้งจดัท ำเอกสำรเก่ียวกบังำนสนบัสนนุ 29,640.00        29,640.00      เฉพำะเจำะจง นส. ชนนิกำนต ์แสนแกว้ 29,640.00                    นส. ชนนิกำนต ์แสนแกว้ 29,640.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 374/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

58 จำ้งตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ 61,050.00        61,050.00      เฉพำะเจำะจง นส. ธญัญรญญ ์พิมพิไสย 61,050.00                    นส. ธญัญรญญ ์พิมพิไสย 61,050.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 375/2563

เอกสำรค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

59 จำ้งใหค้  ำแนะน ำกบัผูป้ระกอบกำรฯ 60,750.00        60,750.00      เฉพำะเจำะจง นำยสภุกรรณ  จนัทวงษ์ 60,750.00                    นำยสภุกรรณ  จนัทวงษ์ 60,750.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 376/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

60 จำ้งประสำนงำนและตรวจผลประเมินฯ 31,290.00        31,290.00      เฉพำะเจำะจง นส.อรทยั ศิรปิระเสิรฐ 31,290.00                    นส.อรทยั ศิรปิระเสิรฐ 31,290.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 377/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

61 จำ้งใหค้  ำแนะน ำกบัผูป้ระกอบกำรฯ 60,750.00        60,750.00      เฉพำะเจำะจง นำงวรำภำรณ ์ขวญัม่ิง 60,750.00                    นำงวรำภำรณ ์ขวญัม่ิง 60,750.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 378/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

62 เก็บขอ้มลูและจดัท ำบนัทกึ 57,750.00        57,750.00      เฉพำะเจำะจง นส. วรทัยำ  พลสวสัดิว์ำนิชย์ 57,750.00                    นส. วรทัยำ  พลสวสัดิว์ำนิชย์ 57,750.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 379/2563

กำรตรวจสถำนทีฯ่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

63 จำ้งตรวจสอบควำมควบถว้น 25,500.00        25,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. นจันนัท ์วลัดี 25,500.00                    นส. นจันนัท ์วลัดี 25,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 380/2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

64 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูสถำนะฯ 38,715.00        38,715.00      เฉพำะเจำะจง นส.ศิรนิภำ ศรสีมพงษ์ 38,715.00                    นส.ศิรนิภำ ศรสีมพงษ์ 38,715.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 381/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

65 จำ้งบคุคลภำยนอกนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูฯ 39,990.00        39,990.00      เฉพำะเจำะจง นส. วจิิตรำ ปำนทรพัย์ 39,990.00                    นส. วจิิตรำ ปำนทรพัย์ 39,990.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 382/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

66 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือลงรบัค  ำขอฯ 37,800.00        37,800.00      เฉพำะเจำะจง นำงวไิลรตัน ์ บญุช่ืน 37,800.00                    นำงวไิลรตัน ์ บญุช่ืน 37,800.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 383/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

67 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือจดัสง่ตวัอยำ่งยำ 43,050.00        43,050.00      เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวสิทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 43,050.00                    นำยกิตติวสิทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 43,050.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 384/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

68 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูฯ 45,753.00        45,753.00      เฉพำะเจำะจง นส. อโนทยั สรอ้ยมำต 45,753.00                    นส. อโนทยั สรอ้ยมำต 45,753.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 385/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

69 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำนธรุกำรฯ 28,500.00        28,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยโฆสิตพงษ ์ศรสีวสัดิ์ 28,500.00                    นำยโฆสิตพงษ ์ศรสีวสัดิ์ 28,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 386/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

70 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูฯ 29,250.00        29,250.00      เฉพำะเจำะจง นส. นิภำวรรณ  สขุปรำศรยั 29,250.00                    นส. นิภำวรรณ  สขุปรำศรยั 29,250.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 387/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

71 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึสถำนะฯ 30,750.00        30,750.00      เฉพำะเจำะจง นำยสรำวธุ  บญุไปล่ 30,750.00                    นำยสรำวธุ  บญุไปล่ 30,750.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 388/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

72 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือติดตอ่ประสำนงำนฯ 38,175.00        38,175.00      เฉพำะเจำะจง นส. จฑุำมำศ เลขนำวนิ 38,175.00                    นส. จฑุำมำศ เลขนำวนิ 38,175.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 389/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

73 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำ 28,500.00        28,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. ศิรำวรรณ  ธรรมชำติ 28,500.00                    นส. ศิรำวรรณ  ธรรมชำติ 28,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 390/2563

และติดตำมเอกสำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

74 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูฯ 30,255.00        30,255.00      เฉพำะเจำะจง นส. ปวติรำ  เพ็งจิตร 30,255.00                    นส. ปวติรำ  เพ็งจิตร 30,255.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 391/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

75 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึสถำนะฯ 25,500.00        25,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยฐิติวฒัน ์นรำพล 25,500.00                    นำยฐิติวฒัน ์นรำพล 25,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 392/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

76 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบฯ 78,750.00        78,750.00      เฉพำะเจำะจง นำงสวุมิล ฉกำจนโรดม 78,750.00                    นำงสวุมิล ฉกำจนโรดม 78,750.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 393/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

77 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำนธรุกำร 37,413.00        37,413.00      เฉพำะเจำะจง นำงณฐันนัท ์ศรสีวสัดิ์ 37,413.00                    นำงณฐันนัท ์ศรสีวสัดิ์ 37,413.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 394/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

78 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำนธรุกำร 28,500.00        28,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยวรีศิ  มขุศรี 28,500.00                    นำยวรีศิ  มขุศรี 28,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 395/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

79 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินกำรให้ 28,500.00        28,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. หทยัรตัน ์แกว้อรำ่มศรี 28,500.00                    นส. หทยัรตัน ์แกว้อรำ่มศรี 28,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 396/2563

ค ำปรกึษำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

80 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบฯ 73,500.00        73,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 73,500.00                    นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 73,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 379/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

81 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือสแกนและ 30,360.00        30,360.00      เฉพำะเจำะจง นส. ณฐัมำศ รตันอมรภริมย์ 30,360.00                    นส. ณฐัมำศ รตันอมรภริมย์ 30,360.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 398/2563

บนัทกึขอ้มลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

82 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูฯ 31,434.00        31,434.00      เฉพำะเจำะจง นส. สมุณฑำ เมืองแกว้ 31,434.00                    นส. สมุณฑำ เมืองแกว้ 31,434.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 399/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

83 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลู 26,268.00        26,268.00      เฉพำะเจำะจง นส. เปมิกำ ศรพีนัธ์ 26,268.00                    นส. เปมิกำ ศรพีนัธ์ 26,268.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 400/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

84 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินกำรประเมินฯ 75,000.00        75,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงทศันีย ์ ลอ้ชยัเวช 75,000.00                    นำงทศันีย ์ ลอ้ชยัเวช 75,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 401/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

85 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึขอ้มลูฯ 41,223.00        41,223.00      เฉพำะเจำะจง นส. ชิตยำนนัท ์กิตติศกัดิช์ยักลุ 41,223.00                    นส. ชิตยำนนัท ์กิตติศกัดิช์ยักลุ 41,223.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 402/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

86 จำ้งจดัท ำเอกสำรกำรเบกิจำ่ยเงิน 25,500.00        25,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. จิรำภรณ ์บญุประคม 25,500.00                    นส. จิรำภรณ ์บญุประคม 25,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 403/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

87 จำ้งจดัท ำเอกสำรกำรเบกิจำ่ยเงินฯ 40,500.00        40,500.00      เฉพำะเจำะจง นส.ภญิญำพชัญ ์ สดุทองคง 40,500.00                    นส.ภญิญำพชัญ ์ สดุทองคง 40,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 404/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

88 จำ้งจดัท ำและตรวจสอบเบีอ้งตน้ 45,000.00        45,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงวนิดำ  แกว้เพ็ชร ์ 45,000.00                    นำงวนิดำ  แกว้เพ็ชร ์ 45,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 405/2563

เอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

89 จำ้งจดัท ำเอกสำร และบนัทกึขอ้มลู 28,500.00        28,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. ภรณท์ิพย ์ อดุมทรพัย์ 28,500.00                    นส. ภรณท์ิพย ์ อดุมทรพัย์ 28,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 406/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

90 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือกำรขบัเคลือ่นฯ 96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง นส. จฑุำทิพย ์มำตรอ 96,000.00                    นส. จฑุำทิพย ์มำตรอ 96,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 407/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

91 จำ้งจดัเอกสำรฯ 37,500.00        37,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. ปองจิตร ์ผ่ำนสนัเทียะ 37,500.00                    นส. ปองจิตร ์ผ่ำนสนัเทียะ 37,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 408/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

92 จำ้งจดัท ำขอ้มลู และเอกสำร 51,000.00        51,000.00      เฉพำะเจำะจง นส. สำธิยำ  คณูรำช 51,000.00                    นส. สำธิยำ  คณูรำช 51,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 409/2563

เพ่ือประกอบฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

93 จำ้งจดัท ำขอ้มลู และเอกสำรเพ่ือประกอบฯ 46,500.00        46,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. รุง่นภำ ศรวีชิยั 46,500.00                    นส. รุง่นภำ ศรวีชิยั 46,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 410/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ประมำณ

94 จำ้งจดัท ำขอ้มลู และเอกสำรเพ่ือประกอฯ 43,500.00        43,500.00      เฉพำะเจำะจง นส. ลภสัรดำ แกว้ทองมี 43,500.00                    นส. ลภสัรดำ แกว้ทองมี 43,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 411/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

95 จำ้งจดัท ำเอกสำรฯ 24,000.00        24,000.00      เฉพำะเจำะจง นส. ชนตัถำ  สวุรรณสินธุ์ 24,000.00                    นส. ชนตัถำ  สวุรรณสินธุ์ 24,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 412/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

96 จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ 30,000.00        30,000.00      เฉพำะเจำะจง นส. รสพร  ศิรโิสภำโชติ 30,000.00                    นส. รสพร  ศิรโิสภำโชติ 30,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 413/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

97 จำ้งจดัท ำเอกสำรฯ 27,000.00        27,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยทศฐืพร สวุรรณหงษ์ 27,000.00                    นำยทศฐืพร สวุรรณหงษ์ 27,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 414/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

98 จำ้งจดัท ำเอกสำร และบนัทกึขอ้มลู 25,500.00        25,500.00      เฉพำะเจำะจง นส.อรชลุี พินธรุกัษ์ 25,500.00                    นส.อรชลุี พินธรุกัษ์ 25,500.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 403/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

99 จำ้งปฏบิตัิงำนรวบรวมและตรวจสอบฯ 36,900.00        36,900.00      เฉพำะเจำะจง นส. สธุำทิพย ์แพง่สภำ 36,900.00                    นส. สธุำทิพย ์แพง่สภำ 36,900.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 416/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

100 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,440.00        49,440.00      เฉพำะเจำะจง นำยภำวฒิุ  กำรสะสม 49,440.00                    นำยภำวฒิุ  กำรสะสม 49,440.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 417/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

101 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,440.00        49,440.00      เฉพำะเจำะจง นส. นพวรรณ บวัตมู 49,440.00                    นส. นพวรรณ บวัตมู 49,440.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 418/2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

102 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,400.00        49,400.00      เฉพำะเจำะจง นส. ก่ิงรว ี โสดยิม้ 49,400.00                    นส. ก่ิงรว ี โสดยิม้ 49,400.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 419/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

103 จำ้งปฏบิตัิงำนเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,440.00        49,440.00      เฉพำะเจำะจง นส. ชชัรยี ์ เอ่ียมส ำรำญ 49,440.00                    นส. ชชัรยี ์ เอ่ียมส ำรำญ 49,440.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 420/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

104 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นกำรบัค  ำขอฯ 45,000.00        45,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำกร วฒักำพทธ์ 45,000.00                    นำยเจษฎำกร วฒักำพทธ์ 45,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 421/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

105 จำ้งปฏบิตัิหนำ้ทีป่ระสำนงำนฯ 30,000.00        30,000.00      เฉพำะเจำะจง นส.วริญิจนำ สทุธิศรำนนัท์ 30,000.00                    นส.วริญิจนำ สทุธิศรำนนัท์ 30,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 422/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

106 จำ้งส  ำรวจขอ้มลูสถำนกำรณร์ำ้นขำยยำ 80,000.00        80,000.00      เฉพำะเจำะจง นส. วรทัยำ  พลสวสัดิว์ำนิชย์ 80,000.00                    นส. วรทัยำ  พลสวสัดิว์ำนิชย์ 80,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 423/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30  มี.ค. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม  2563 

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

วนัที่....8.....เดือน....เมษำยน.....พ.ศ...2563...... 

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

1 ซือ้ครุภณัฑส์  ำนกังำน จ ำนวน 5 รำยกำร 73,808.60 73,808.60 วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้นคุม้แกว้ 73,808.60 รำ้นคุม้แกว้ 73,808.60 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตซ 9/2563 ลว. 6 มีนำคม 2563

2 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน จ ำนวน 37 รำยกำร 95,862.37 95,862.37 วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้นกิจทวทีรพัย์ 95,862.37 รำ้นกิจทวทีรพัย์ 95,862.37 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตซ 10/2563 ลว. 11 มีนำคม 2563

3 จำ้งซอ่มเกำ้อี ้จ  ำนวน 9 รำยกำร 45,200.00 45,200.00 วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท เมสเฟอรนิ์เจอร ์เซ็นเตอร ์

จ  ำกดั

45,200.00 บรษัิท เมสเฟอรนิ์เจอร ์  เซ็น

เตอร ์จ  ำกดั

45,200.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 92/2563 ลว. 11 มีนำคม 2563

4 จำ้งซอ่มระบบโทรทศันว์งจรปิด    

จ  ำนวน 1 งำน

15,000.00 15,000.00 วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท คลีนเวลิ แมเนจเมนท ์จ  ำกดั 15,000.00 บรษัิท คลีนเวลิ แมเนจเมนท ์

จ  ำกดั

15,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 93/2563 ลว. 16 มีนำคม 2563

5 จำ้งซอ่มเครื่องพิมพ ์จ  ำนวน 2 เคริ่อง   

(ต.2/56คพ. และ ต.1/56 คพ)

8,500.00 8,500.00 วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอสคอมพิวเตอร์ 8,500.00 รำ้น เจเอสคอมพิวเตอร์ 8,500.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 94/2563 ลว. 23 มีนำคม 2563

6 จำ้งทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั

กฎหมำยรูปแบบกำรก ำกบัดแูล

นโยบำยสง่เสรมิแฮมพ ์(กญัชำ) เป็นพืช

เศรษฐกิจในตำ่งประเทศ จ ำนวน 2 งวด

150,000.00 150,000.00 วธีิเฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยันเรศวร 150,000.00 มหำวทิยำลยันเรศวร 150,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 95/2563 ลว. 30 มีนำคม 2563

7 จำ้งเหมำบคุคลภำยนอกเพ่ือ

ปฏบิตัิงำนนิติกรดำ้นกฏหมำยยำเสพ

ติดใหโ้ทษวตัถทุีอ่อกฤทธ์ิ ตอ่จิตและ

ประสำท        จ  ำนวน 3 งวด (เมย.-

มิย.63)

54,000.00 54,000.00 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสมศกัดิ ์ หน่อแสน 54,000.00 นำยสมศกัดิ ์ หน่อแสน 54,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 96/2563 ลว. 25 มีนำคม 2563

8 จำ้งติดตัง้ไฟสอ่งสวำ่ง (หอ้งเก็บของ

กลำง)

102,185.00      102,185.00    วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท ซีซีเอ็ม โมเดอรน์เท็ค จ  ำกดั 102,185.00                  บรษัิท ซีซีเอ็ม โมเดอรน์เท็ค 

จ  ำกดั

102,185.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 97/2563 ลว. 30 มีนำคม 2563

9 จำ้งซอ่มเครื่องปรบักำศ มยส.40/53 อ. 

(หอ้งสมดุ)

374.50             374.50           วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อร ์เซอวสิ 374.50                         รำ้น ฐำปนียแ์อร ์เซอวสิ 374.50                         พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 98/2563 ลว. 30 มีนำคม 2563

10 จำ้งเหมำผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ทีธ่รุกำร จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 18,126 

บำท

108,756.00      108,756.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นำงวรรณพร  ยนูศรแีดง 108,756.00                  นำงวรรณพร  ยนูศรแีดง 108,756.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 100/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

11 จำ้งเหมำผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ทีธ่รุกำร จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 17,446 

บำท

104,676.00      104,676.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสรรีตัน ์ พลอยชำ่ง 104,676.00                  นำงสรรีตัน ์ พลอยชำ่ง 104,676.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 101/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

12 จำ้งเหมำผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ทีพ่สัด ุจ  ำนวน 6

 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 16,923 บำท

101,538.00      101,538.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวชรพงศ ์ สิงหรตัน์ 101,538.00                  นำยวชรพงศ ์ สิงหรตัน์ 101,538.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 102/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

13 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 10,214 

บำท

61,284.00        61,284.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.กรรณทิพย ์ สนุทรำนนท์ 61,284.00                    นส.กรรณทิพย ์ สนุทรำนนท์ 61,284.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 103/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

14 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถ จ ำนวน 6 งวด 

(เมย-กย.63) งวดละ 13,419 บำท

80,514.00        80,514.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำยยทุธพงษ ์พิทกัษิณ 80,514.00                    นำยยทุธพงษ ์พิทกัษิณ 80,514.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 1045/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

15 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถ จ ำนวน 6 งวด 

(เมย-กย.63) งวดละ 15,264 บำท

91,584.00        91,584.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำยคมสรรต ์แสงสอ่ง 91,584.00                    นำยคมสรรต ์แสงสอ่ง 91,584.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 105/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

16 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถ จ ำนวน 6 งวด 

(เมย-กย.63) งวดละ 12,287 บำท

73,722.00        73,722.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำยภชิูต  แสนสนืท 73,722.00                    นำยภชิูต  แสนสนืท 73,722.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 106/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

17 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 15,208 

บำท

91,248.00        91,248.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.สำลิตำ  ยำหยี 91,248.00                    นส.สำลิตำ  ยำหยี 91,248.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 107/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

18 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 10,800 

บำท

64,800.00        64,800.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.รุจรว ี มีสง่ำ 64,800.00                    นส.รุจรว ี มีสง่ำ 64,800.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 108/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

19 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 20,598 

บำท

123,588.00      123,588.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นส.อบุลวรรณ  ชินเกตุ 123,588.00                  นส.อบุลวรรณ  ชินเกตุ 123,588.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 109/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

20 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 14,953 

บำท

89,718.00        89,718.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.นนัทนำ  สมฤกษ์ 89,718.00                    นส.นนัทนำ  สมฤกษ์ 89,718.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 110/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

21 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 16,048 

บำท

96,288.00        96,288.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.พรพิมล  กองจนัทร์ 96,288.00                    นส.พรพิมล  กองจนัทร์ 96,288.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 111/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

22 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 16,124 

บำท

96,744.00        96,744.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.ภำรนิ  ธนะภสัสร 96,744.00                    นส.ภำรนิ  ธนะภสัสร 96,744.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 112/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

23 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 12,783 

บำท

76,698.00        76,698.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.ธญัญลกัษณ ์ สิงหเดช 76,698.00                    นส.ธญัญลกัษณ ์ สิงหเดช 76,698.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 113/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

24 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 10,723 

บำท

64,338.00        64,338.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.วภิำวรรณ  เอ่ียมจิตติรกัษ์ 64,338.00                    นส.วภิำวรรณ  เอ่ียมจิตติรกัษ์ 64,338.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 114/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

25 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 11,343 

บำท

68,058.00        68,058.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.ธณญัญำ  ขนัทอง 68,058.00                    นส.ธณญัญำ  ขนัทอง 68,058.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 115/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

26 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 15,775 

บำท

94,650.00        94,650.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฐำปกรณ ์ กลำงเมือง 94,650.00                    นำยฐำปกรณ ์ กลำงเมือง 94,650.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 116/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

27 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 14,765 

บำท

88,590.00        88,590.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำยณฐัว ิ คลำ้ยแจง้ 88,590.00                    นำยณฐัว ิ คลำ้ยแจง้ 88,590.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 117/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

28 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 17,460 

บำท

104,760.00      104,760.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นส.นิภำพร  สอนโพนงำน 104,760.00                  นส.นิภำพร  สอนโพนงำน 104,760.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 118/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

29 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 15,240 

บำท

91,440.00        91,440.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำยภำณวุฒัน ์ พิกลุทอง 91,440.00                    นำยภำณวุฒัน ์ พิกลุทอง 91,440.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 119/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

30 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 21,690 

บำท

130,140.00      130,140.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสรุยิำ  มขุะวำทิน 130,140.00                  นำยสรุยิำ  มขุะวำทิน 130,140.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 120/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

31 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 16,585 

บำท

99,510.00        99,510.00      วธีิเฉพำะเจำะจง วำ่ที ่รอ้ยตร ีอ  ำนำจ อรุณเลิศ 99,510.00                    วำ่ที ่รอ้ยตร ีอ  ำนำจ อรุณเลิศ 99,510.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 121/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

32 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 12,268 

บำท

73,608.00        73,608.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิวลคัน ์ ถนอมจิต 73,608.00                    นำงสำวศิวลคัน ์ ถนอมจิต 73,608.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 122/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

33 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 22,078 

บำท

132,468.00      132,468.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสทุิวสั  แสนสขุ 132,468.00                  นำยสทุิวสั  แสนสขุ 132,468.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 123/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

34 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 12,192 

บำท

73,152.00        73,152.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.นภำศร ี โชตินยั 73,152.00                    นส.นภำศร ี โชตินยั 73,152.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 124/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

35 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 22,050 

บำท

132,300.00      132,300.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นส.เบญจมำศ  เภอบำงเข็ม 132,300.00                  นส.เบญจมำศ  เภอบำงเข็ม 132,300.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 125/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

36 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 17,801 

บำท

106,806.00      106,806.00    วธีิเฉพำะเจำะจง นส.วนีำ  รุง่รตันจิ์นดำหำญ 106,806.00                  นส.วนีำ  รุง่รตันจิ์นดำหำญ 106,806.00                  พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 126/2563 ลว. 31 มีนำคม 2563

37 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู จ  ำนวน

 6 งวด (เมย-กย.63) งวดละ 12,724 

บำท

76,344.00        76,344.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นส.ฝนทิพย ์ กระทรวงไทย 76,344.00                    นส.ฝนทิพย ์ กระทรวงไทย 76,344.00                    พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑ์

รำคำ

ตจ 127/2563 ลว.  31 มีนำคม 2563

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

1 จำ้งยำ้ยจอโปรเจคเตอร์ 9,600 9,600 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 9,600 นำยพงศกร เรอืงมำก 9,600
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บจ.อ.355/63            4 มีนำคม  2563

2 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 4,600 4,600 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 4,600 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 4,600
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บจ.อ.356/63            4 มีนำคม  2563

3       จำ้งติดสติก๊เกอร ์      นจ1282 8,025 8,025 เฉพำะเจำะจง บ.โปรแรพ๊ คำร ์คลัเลอรฯ์ 8,025 บ.โปรแรพ๊ คำร ์คลัเลอรฯ์ 8,025
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บจ.อ.357/63            9 มีนำคม  2563

4 จำ้งถ่ำยเอกสำร 4,950 4,950 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 4,950 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 4,950
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บจ.อ.358/63            9 มีนำคม  2563

5
จำ้งวเิครำะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู

ส  ำหรบัปรบัปรุงสือ่
20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง บ.ทิปป้ิง ฟอ้ยท์ 20,000 บ.ทิปป้ิง ฟอ้ยท์ 20,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.359/63            16 มีนำคม  

2563

6 จำ้งถ่ำยเอกสำร 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 1,000 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 1,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.360/63            17 มีนำคม  

2563

7 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 4,980 4,980 เฉพำะเจำะจง นำยณรงคเ์ดช หลำ้ป๋ัน 4,980.00 นำยณรงคเ์ดช หลำ้ป๋ัน 4,980.00
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.361/63            17 มีนำคม  

2563

8 จำ้งท ำปำ้ยช่ือ 8,050 8,050 เฉพำะเจำะจง รำ้นหนึง่ท  ำปำ้ย 8,050 รำ้นหนึง่ท  ำปำ้ย 8,050
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.362/63            20 มีนำคม  

2563

9 จำ้งท ำปำ้ยช่ือและตรงยำง 11,830 11,830 เฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 11,830 รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 11,830
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.363/63            23 มีนำคม  

2563

10     จำ้งซอ่มรถยนต ์     นง -6623 17,655 17,655 เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต ้แอร ์ 17,655 หจก.พระนครออโต ้แอร ์ 17,655
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.364/63            27 มีนำคม  

2563

11 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 47,700 47,700 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 47,700 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 47,700
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.365/63            30 มีนำคม  

2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจำ้งในรอบเดือน......…มีนำคม.........2563................................

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

วนัที่...........เดือน…...............พ.ศ...2563.................

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซือ้

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

12 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 63,000 63,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 63,000 น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 63,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.366/63            30 มีนำคม  

2563

13 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,450 36,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 36,450 น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 36,450
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.367/63            30 มีนำคม  

2563

14 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนดำ ศิรแิสง 30,000 น.ส.กำนดำ ศิรแิสง 30,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.368/63            30 มีนำคม  

2563

15 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนญัญำ งำมศภุกร 33,000 น.ส.ชนญัญำ งำมศภุกร 33,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.369/63            30 มีนำคม  

2563

16 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 56,700 56,700 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรนิทร ์สำรเข่ือนแกว้ 56,700 น.ส.วำรนิทร ์สำรเข่ือนแกว้ 56,700
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.370/63            30 มีนำคม  

2563

17 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 48,900 48,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.อสมำ ไชยวงศ์ 48,900 น.ส.อสมำ ไชยวงศ์ 48,900
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.371/63            30 มีนำคม  

2563

18 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 52,500 52,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรริตัน ์ขนัด  ำ 52,500 น.ส.ศิรริตัน ์ขนัด  ำ 52,500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.372/63            30 มีนำคม  

2563

19 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 34,800 34,800 เฉพำะเจำะจง นำยชำนน ผูไ้พบลูยพ์งศ์ 34,800 นำยชำนน ผูไ้พบลูยพ์งศ์ 34,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.373/63            30 มีนำคม  

2563

20 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 31,500 31,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.กชกร ทองลบ 31,500 น.ส.กชกร ทองลบ 31,500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.374/63            30 มีนำคม  

2563

21 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 47,250 47,250 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลทิพย ์สงัขน์ำค 47,250 น.ส.กมลทิพย ์สงัขน์ำค 47,250
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.375/63            30 มีนำคม  

2563

22 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 73,680 73,680 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ ์จมุวรรณำ 73,680 น.ส.พชัรำภรณ ์จมุวรรณำ 73,680
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.376/63            30 มีนำคม  

2563

23 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,120 75,120 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย ์ผลประเสรฐิ 75,120 น.ส.พรทิพย ์ผลประเสรฐิ 75,120
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.377/63            30 มีนำคม  

2563

24 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 55,920 55,920 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชำมญช ์รตันจรยิำคณุ 55,920 น.ส.พิชำมญช ์รตันจรยิำคณุ 55,920
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.378/63            30 มีนำคม  

2563

25 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 42,060 42,060 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลิดำ ทรพัยพ์ะนะ 42,060 น.ส.ชลิดำ ทรพัยพ์ะนะ 42,060
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.379/63            30 มีนำคม  

2563

26 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 41,070 41,070 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 41,070 น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 41,070
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.380/63            30 มีนำคม  

2563

27 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 38,580 38,580 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภำ นะกลุจิระเดช 38,580 น.ส.ณิชำภำ นะกลุจิระเดช 38,580
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.381/63            30 มีนำคม  

2563

28 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 38,730 38,730 เฉพำะเจำะจง น.ส.มลธิสำ ชำญประเสรฐิ 38,730 น.ส.มลธิสำ ชำญประเสรฐิ 38,730
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.382/63            30 มีนำคม  

2563

29 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 38,220 38,220 เฉพำะเจำะจง น.ส.อจัฉรยี ์เกิดแสง 38,220 น.ส.อจัฉรยี ์เกิดแสง 38,220
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.383/63            30 มีนำคม  

2563

30 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 37,830 37,830 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำกำนต ์สินเธำว์ 37,830 น.ส.ชนำกำนต ์สินเธำว์ 37,830
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.384/63            30 มีนำคม  

2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

31 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,960 36,960 เฉพำะเจำะจง น.ส.สบุษุยำ ปิยะรตันวรสกลุ 36,960 น.ส.สบุษุยำ ปิยะรตันวรสกลุ 36,960
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.385/63            30 มีนำคม  

2563

32 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,690 36,690 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 36,690 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 36,690
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.386/63            30 มีนำคม  

2563

33 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,540 36,540 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภชิำ สิทธิกลุนะ 36,540 น.ส.อภชิำ สิทธิกลุนะ 36,540
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.387/63            30 มีนำคม  

2563

34 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,390 36,390 เฉพำะเจำะจง น.ส.เกตสุดุำ เต็มใจ 36,390 น.ส.เกตสุดุำ เต็มใจ 36,390
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.388/63            30 มีนำคม  

2563

35 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,360 36,360 เฉพำะเจำะจง น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 36,360 น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 36,360
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.389/63            30 มีนำคม  

2563

36 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 31,980 31,980 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกต ใบจ ำปี 31,980 นำยอลงกต ใบจ ำปี 31,980
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.390/63            30 มีนำคม  

2563

37 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,390 36,390 เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 36,390 น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 36,390
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.391/63            30 มีนำคม  

2563

38 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 45,480 45,480 เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม 45,480 น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม 45,480
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.392/63            30 มีนำคม  

2563

39 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 34,890 34,890 เฉพำะเจำะจง น.ส.พณัณิตำ พิสณพุงศ์ 34,890 น.ส.พณัณิตำ พิสณพุงศ์ 34,890
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.393/63            30 มีนำคม  

2563

40 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 34,890 34,890 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจพร อน้จีน 34,890 น.ส.เบญจพร อน้จีน 34,890
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.394/63            30 มีนำคม  

2563

41 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัฤทยั วรรณทิพย์ 33,000 น.ส.ขวญัฤทยั วรรณทิพย์ 33,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.395/63            30 มีนำคม  

2563

42 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สรุำรกัษ ์สีตบตุร 33,000 น.ส.สรุำรกัษ ์สีตบตุร 33,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.396/63            30 มีนำคม  

2563

43 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 58,440 58,440 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรพรรณ กอ้นกลิน่ 58,440 น.ส.พรพรรณ กอ้นกลิน่ 58,440
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.397/63            30 มีนำคม  

2563

44 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,240 75,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 75,240 น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 75,240
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.398/63            30 มีนำคม  

2563

45 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 57,600 57,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฬุำลกัษณ ์มฤคสนธิ 57,600 น.ส.จฬุำลกัษณ ์มฤคสนธิ 57,600
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.399/63            30 มีนำคม  

2563

46 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 62,400 62,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประชมุพร สองบำง 62,400 น.ส.ประชมุพร สองบำง 62,400
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.400/63            30 มีนำคม  

2563

47 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 53,580 53,580 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำจำรยี ์เกยำนนท์ 53,580 น.ส.ปำจำรยี ์เกยำนนท์ 53,580
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.401/63            30 มีนำคม  

2563

48 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 48,150 48,150 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแกว้ 48,150 น.ส.ณฐันชุ สขุแกว้ 48,150
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.402/63            30 มีนำคม  

2563

49 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 53,250 53,250 เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ ์นิลศำตร์ 53,250 นำยกรชกรณ ์นิลศำตร์ 53,250
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.403/63            30 มีนำคม  

2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

50 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 38,850 38,850 เฉพำะเจำะจง นำงรตันำ เพชรด ำ 38,850 นำงรตันำ เพชรด ำ 38,850
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.404/63            30 มีนำคม  

2563

51 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรำ กลิน่ค  ำหอม 33,000 น.ส.ภทัรำ กลิน่ค  ำหอม 33,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.405/63            30 มีนำคม  

2563

52 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 35,400 35,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 35,400 น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 35,400
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.406/63            30 มีนำคม  

2563

53 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 37,200 37,200 เฉพำะเจำะจง นำยอนพุงศ ์ขนัทองหลอ่ 37,200 นำยอนพุงศ ์ขนัทองหลอ่ 37,200
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.407/63            30 มีนำคม  

2563

54 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 45,000 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 45,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.408/63            30 มีนำคม  

2563

55 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 67,650 67,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.รญัญำ ถำวรพนัธุ์ 67,650 น.ส.รญัญำ ถำวรพนัธุ์ 67,650
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.409/63            30 มีนำคม  

2563

56 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 69,150 69,150 เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 69,150 น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 69,150
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.410/63            30 มีนำคม  

2563

57 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 47,700 47,700 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรยีำฉัตร สงัขพ์ระกร 47,700 น.ส.ปรยีำฉัตร สงัขพ์ระกร 47,700
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.411/63            30 มีนำคม  

2563

58 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 37,680 37,680 เฉพำะเจำะจง น.ส.รณิฎำ วงลนุลำ 37,680 น.ส.รณิฎำ วงลนุลำ 37,680
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.412/63            30 มีนำคม  

2563

59 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 58,500 58,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพว์มิล สกลุกนัต์ 58,500 น.ส.พิมพว์มิล สกลุกนัต์ 58,500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.413/63            30 มีนำคม  

2563

60 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทกำนต ์จนัทะเวช 46,500 น.ส.จนัทกำนต ์จนัทะเวช 46,500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.414/63            30 มีนำคม  

2563

61 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรษิำ ศิลำถำวรวงษ์ 45,000 น.ส.วรษิำ ศิลำถำวรวงษ์ 45,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.415/63            30 มีนำคม  

2563

62 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิชนิภำ ชยัภกัดี 45,000 น.ส.นิชนิภำ ชยัภกัดี 45,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.416/63            30 มีนำคม  

2563

63 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญำภรณ ์ป่ินภู่ 45,000 น.ส.ธญัญำภรณ ์ป่ินภู่ 45,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.417/63            30 มีนำคม  

2563

64 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 54,000 54,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.มะลิวลัย ์แก่นจรรยำ 54,000 น.ส.มะลิวลัย ์แก่นจรรยำ 54,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.418/63            30 มีนำคม  

2563

65 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 66,420 66,420 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัแกว้ กงัสดำลอ ำไพ 66,420 น.ส.ขวญัแกว้ กงัสดำลอ ำไพ 66,420
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.419/63            30 มีนำคม  

2563

66 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 91,950 91,950 เฉพำะเจำะจง นำยคมสนั เลิศประเสรฐิ 91,950 นำยคมสนั เลิศประเสรฐิ 91,950
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.420/63            30 มีนำคม  

2563

67 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 50,400 50,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช 50,400 น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช 50,400
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.421/63            30 มีนำคม  

2563

68 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 68,640 68,640 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 68,640 น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 68,640
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.422/63            30 มีนำคม  

2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

69 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 61,170 61,170 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภกูฑุำ ศรวีลิยั 61,170 น.ส.ภกูฑุำ ศรวีลิยั 61,170
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.423/63            30 มีนำคม  

2563

70 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 50,730 50,730 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรยีำภรณ ์พงษเ์ผือก 50,730 น.ส.ปรยีำภรณ ์พงษเ์ผือก 50,730
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.424/63            30 มีนำคม  

2563

71 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 51,660 51,660 เฉพำะเจำะจง นำยบญุเสรมิ ผกัใหม 51,660 นำยบญุเสรมิ ผกัใหม 51,660
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.425/63            30 มีนำคม  

2563

72 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 91,800 91,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.รชันี ชยัเจรญิ 91,800 น.ส.รชันี ชยัเจรญิ 91,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.426/63            30 มีนำคม  

2563

73 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 58,140 58,140 เฉพำะเจำะจง น.ส.รนิดำ บวัทั่ง 58,140 น.ส.รนิดำ บวัทั่ง 58,140
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.427/63            30 มีนำคม  

2563

74 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 50,280 50,280 เฉพำะเจำะจง นำงศรนิญำ สิงหเ์อ่ียม 50,280 นำงศรนิญำ สิงหเ์อ่ียม 50,280
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.428/63            30 มีนำคม  

2563

75 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 53,160 53,160 เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำถ วเิศษกลุ 53,160 น.ส.พจนำถ วเิศษกลุ 53,160
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.429/63            30 มีนำคม  

2563

76 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 52,440 52,440 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร สขุส  ำรำญ 52,440 น.ส.ศศิธร สขุส  ำรำญ 52,440
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.430/63            30 มีนำคม  

2563

77 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 52,950 52,950 เฉพำะเจำะจง น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ  ำศีล 52,950 น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ  ำศีล 52,950
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.431/63            30 มีนำคม  

2563

78 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 48,720 48,720 เฉพำะเจำะจง น.ส.แกว้ขวญั ดอนพงไพร 48,720 น.ส.แกว้ขวญั ดอนพงไพร 48,720
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.432/063            30 มีนำคม  

2563

79 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 88,200 88,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญำลกัษณ ์ผะอบแกว้ 88,200 น.ส.ธญัญำลกัษณ ์ผะอบแกว้ 88,200
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.433/63            30 มีนำคม  

2563

80 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 83,280 83,280 เฉพำะเจำะจง น.ส.นภำวรรณ ทองประไพพกัตร์ 83,280
น.ส.นภำวรรณ ทองประไพ

พกัตร์
83,280

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.434/63            30 มีนำคม  

2563

81 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 55,440 55,440 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐักำนต ์ล  ำ้เลิศ 55,440 น.ส.ณฐักำนต ์ล  ำ้เลิศ 55,440
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.435/63            30 มีนำคม  

2563

82 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 84,720 84,720 เฉพำะเจำะจง น.ส.วริะยำ มณีกลำง 84,720 น.ส.วริะยำ มณีกลำง 84,720
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.436/63            30 มีนำคม  

2563

83 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 83,700 83,700 เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ รชัตศรี 83,700 นำยธนนำรถ รชัตศรี 83,700
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.437/63            30 มีนำคม  

2563

84 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 98,220 98,220 เฉพำะเจำะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 98,220 น.ส.สมหญิง สมสขุ 98,220
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.438/63            30 มีนำคม  

2563

85 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 84,300 84,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พอ่คำ้ 84,300 น.ส.อรุณี พอ่คำ้ 84,300
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.439/63            30 มีนำคม  

2563

86 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 56,640 56,640 เฉพำะเจำะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 56,640 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 56,640
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.440/63            30 มีนำคม  

2563

87 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 81,300 81,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 81,300 น.ส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 81,300
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.441/63            30 มีนำคม  

2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

88 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 52,830 52,830 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภำ โพธิตำปนะ 52,830 น.ส.พชัรำภำ โพธิตำปนะ 52,830
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.442/63            30 มีนำคม  

2563

89 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 78,420 78,420 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปภสัรำ พิรุณเจรญิพร 78,420 น.ส.ปภสัรำ พิรุณเจรญิพร 78,420
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.443/63            30 มีนำคม  

2563

90 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 79,020 79,020 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย ์ผลประเสรฐิ 79,020 น.ส.พรทิพย ์ผลประเสรฐิ 79,020
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.444/63            30 มีนำคม  

2563

91 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 38,910 38,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 38,910 น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 38,910
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.445/63            30 มีนำคม  

2563

92 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 38,940 38,940 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพช์นก ไชยคีรี 38,940 น.ส.พิมพช์นก ไชยคีรี 38,940
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.446/63            30 มีนำคม  

2563

93 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 78,840 78,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลกัษณ ์อน้จีน 78,840 น.ส.เบญจลกัษณ ์อน้จีน 78,840
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.447/63            30 มีนำคม  

2563

94 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 37,710 37,710 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 37,710 น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 37,710
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.448/63            30 มีนำคม  

2563

95 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 78,000 78,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 78,000 น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 78,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.449/63            30 มีนำคม  

2563

96 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 89,460 89,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.เปมิกำ เครอือยู ่ 89,460 น.ส.เปมิกำ เครอือยู ่ 89,460
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.450/63            30 มีนำคม  

2563

97 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 76,200 76,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทรท์ิวำ แสงกดุเลำะ 76,200 น.ส.จนัทรท์ิวำ แสงกดุเลำะ 76,200
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.451/63            30 มีนำคม  

2563

98 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 76,560 76,560 เฉพำะเจำะจง น.ส.ก่ิงกำญจน ์ประไพพงค์ 76,560 น.ส.ก่ิงกำญจน ์ประไพพงค์ 76,560
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.452/63            30 มีนำคม  

2563

99 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 77,520 77,520 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 77,520 น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 77,520
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.453/63            30 มีนำคม  

2563

100 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 48,570 48,570 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 48,570 น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 48,570
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.454/63            30 มีนำคม  

2563

101 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,480 75,480 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุสรำ สขุประเสรฐิ 75,480 น.ส.อนสุสรำ สขุประเสรฐิ 75,480
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.455/63            30 มีนำคม  

2563

102 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 46,380 46,380 เฉพำะเจำะจง น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแกว้ 46,380 น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแกว้ 46,380
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.456/63            30 มีนำคม  

2563

103 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 36,240 36,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัยช์นก ดวงอปุะ 36,240 น.ส.ธนัยช์นก ดวงอปุะ 36,240
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.457/63            30 มีนำคม  

2563

104 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 35,550 35,550 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขนิษฐำ วริยิะ 35,550 น.ส.ขนิษฐำ วริยิะ 35,550
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.458/63            30 มีนำคม  

2563

105 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 71,700 71,700 เฉพำะเจำะจง นำยทศพล จนัทรเ์พ็ญ 71,700 นำยทศพล จนัทรเ์พ็ญ 71,700
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.459/63            30 มีนำคม  

2563

106 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรพัย์ 90,000 น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรพัย์ 90,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.460/63            30 มีนำคม  

2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

107 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 79,020 79,020 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพพ์รมิำ แสงรตัน์ 79,020 น.ส.พิมพพ์รมิำ แสงรตัน์ 79,020
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.461/63            30 มีนำคม  

2563

108 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 70,200 70,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชณิตำ ดวงพกัตรด์ีรมัย์ 70,200 น.ส.ชณิตำ ดวงพกัตรด์ีรมัย์ 70,200
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.462/63            30 มีนำคม  

2563

109 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 70,200 70,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.แทนชนน ์ศรแีหง่โคตร 70,200 น.ส.แทนชนน ์ศรแีหง่โคตร 70,200
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.463/63            30 มีนำคม  

2563

110 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 69,120 69,120 เฉพำะเจำะจง น.ส.นภำพร เฟ่ืองผล 69,120 น.ส.นภำพร เฟ่ืองผล 69,120
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.464/63            30 มีนำคม  

2563

111 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 87,960 87,960 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณธร สำเอ่ียม 87,960 นำยกฤษณธร สำเอ่ียม 87,960
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.465/63            30 มีนำคม  

2563

112 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 68,400 68,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณภค ลิขิตเจรญิ 68,400 น.ส.ภรณภค ลิขิตเจรญิ 68,400
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.466/63            30 มีนำคม  

2563

113 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 67,800 67,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ ์บอืทอง 67,800 น.ส.พชัรำภรณ ์บอืทอง 67,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.467/63            30 มีนำคม  

2563

114 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 67,800 67,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณรำย ดอกไมเ้พ็ง 67,800 น.ส.พรรณรำย ดอกไมเ้พ็ง 67,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.468/63            30 มีนำคม  

2563

115 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 67,800 67,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชนนัท ์จงใจ 67,800 น.ส.ณิชนนัท ์จงใจ 67,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.469/63            30 มีนำคม  

2563

116 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 67,800 67,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธิดำ สำสำร 67,800 น.ส.ณฐัธิดำ สำสำร 67,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.470/63            30 มีนำคม  

2563

117 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 68,160 68,160 เฉพำะเจำะจง น.ส.อำรยีำ แกว้มะณี 68,160 น.ส.อำรยีำ แกว้มะณี 68,160
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.471/63            30 มีนำคม  

2563

118 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธีุรำ บญุประสพ 66,000 น.ส.สธีุรำ บญุประสพ 66,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.472/63            30 มีนำคม  

2563

119 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กรกนก แก่นแกว้ 42,000 น.ส.กรกนก แก่นแกว้ 42,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.473/63            30 มีนำคม  

2563

120 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ครองขวญั แข็งแรง 33,000 น.ส.ครองขวญั แข็งแรง 33,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.474/63            30 มีนำคม  

2563

121 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั 34,650 นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั 34,650
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.475/63            30 มีนำคม  

2563

122 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลวรรณ พนัธจ์นัทร ์ 66,000 น.ส.กมลวรรณ พนัธจ์นัทร ์ 66,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.476/63            30 มีนำคม  

2563

123 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภำวติร ีผ่องแผว้ 66,000 น.ส.ภำวติร ีผ่องแผว้ 66,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.477/63            30 มีนำคม  

2563

124 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง นำยอำนนท ์พรหมประทีป 33,000 นำยอำนนท ์พรหมประทีป 33,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.478/63            30 มีนำคม  

2563

125 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชยำมร วสศุภุชยั 66,000 น.ส.ชยำมร วสศุภุชยั 66,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.479/63            30 มีนำคม  

2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

126 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง นำงนฤมล โกมลเสวนิ 90,000 นำงนฤมล โกมลเสวนิ 90,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.480/63            30 มีนำคม  

2563

127 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000 นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.481/63            30 มีนำคม  

2563

128 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ เศรษฐอดุม 75,000 น.ส.จิตรำ เศรษฐอดุม 75,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.482/63            30 มีนำคม  

2563

129 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จรุรีตัน ์หอ่เกียรติ 75,000 น.ส.จรุรีตัน ์หอ่เกียรติ 75,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.483/63            30 มีนำคม  

2563

130 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงตรรีตัน ์รุง่โรจนช์ยัพร 75,000 นำงตรรีตัน ์รุง่โรจนช์ยัพร 75,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.484/63            30 มีนำคม  

2563

131 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพยว์รรณ ปรญิญำศิริ 75,000 น.ส.ทิพยว์รรณ ปรญิญำศิริ 75,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.485/63            30 มีนำคม  

2563

132 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.รชัตำ พงศรุ์จิกร 75,000 น.ส.รชัตำ พงศรุ์จิกร 75,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.486/63            30 มีนำคม  

2563

133 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 70,200 70,200 เฉพำะเจำะจง นำยกนัต ์สวสัดิไ์ชย 70,200 นำยกนัต ์สวสัดิไ์ชย 70,200
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.487/63            30 มีนำคม  

2563

134 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 69,300 69,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 69,300 น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 69,300
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.488/63            30 มีนำคม  

2563

135 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 47,460 47,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภคภรณ ์เรอืงวงศ์ 47,460 น.ส.ภคภรณ ์เรอืงวงศ์ 47,460
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.489/63            30 มีนำคม  

2563

136 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 39,450 39,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.มนตัตำ โตเจรญิ 39,450 น.ส.มนตัตำ โตเจรญิ 39,450
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.490/63            30 มีนำคม  

2563

137 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 37,650 37,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 37,650 น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 37,650
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.491/63            30 มีนำคม  

2563

138 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 50,100 50,100 เฉพำะเจำะจง นำยสรำยศ เถียรทวี 50,100 นำยสรำยศ เถียรทวี 50,100
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.492/63            30 มีนำคม  

2563

139 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 44,640 44,640 เฉพำะเจำะจง นำยชนทิตย ์หมวดผำ 44,640 นำยชนทิตย ์หมวดผำ 44,640
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.493/63            30 มีนำคม  

2563

140 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000 นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.494/63            30 มีนำคม  

2563

141 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 51,150 51,150 เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 51,150 นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 51,150
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.495/63            30 มีนำคม  

2563

142 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 57,360 57,360 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปวณีำ แกว้มิตร ์ 57,360 น.ส.ปวณีำ แกว้มิตร ์ 57,360
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.496/63            30 มีนำคม  

2563

143 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 49,920 49,920 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชัฐำนนัท ์ธนนัพศัปภำทิต 49,920
น.ส.ณชัฐำนนัท ์ธนนัพศัปภำ

ทิต
49,920

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.497/63            30 มีนำคม  

2563

144 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 49,500 49,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำรตัน ์เสมอจิตร ์ 49,500 น.ส.ธิดำรตัน ์เสมอจิตร ์ 49,500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.498/63            30 มีนำคม  

2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

145 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 30,240 30,240 เฉพำะเจำะจง นำยมนตช์ยั ทองแท้ 30,240 นำยมนตช์ยั ทองแท้ 30,240
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.499/63            30 มีนำคม  

2563

146 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 34,800 34,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทรจิ์รำ เกตป้ัุน 34,800 น.ส.จนัทรจิ์รำ เกตป้ัุน 34,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.500/63            30 มีนำคม  

2563

147 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 42,990 42,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.กลัยำรตัน ์สหมิตรมงคล 42,990 น.ส.กลัยำรตัน ์สหมิตรมงคล 42,990
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.501/63            30 มีนำคม  

2563

148 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง นำงอภชิำ แสงอ่อน 33,000 นำงอภชิำ แสงอ่อน 33,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.502/63            30 มีนำคม  

2563

149 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 39,000 39,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนำกร สิงหค์  ำนอก 39,000 นำยธนำกร สิงหค์  ำนอก 39,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.503/63            30 มีนำคม  

2563

150 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 400,000 400,000 เฉพำะเจำะจง ม.หอกำรคำ้ไทย 400,000 ม.หอกำรคำ้ไทย 400,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.504/63            30 มีนำคม  

2563

151 จำ้งติดตัง้วอลลฯ์ 63,665 63,665 เฉพำะเจำะจง บ.อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 63,665 บ.อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 63,665
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.505/63            31 มีนำคม  

2563

152
จำ้งศกึษำสถำนกำรณก์ำรไดร้บัสมัผสั

โซเดียม
425,000 425,000 เฉพำะเจำะจง สถำบนัโภชนำกำร 425,000 สถำบนัโภชนำกำร 425,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.506/63            31 มีนำคม  

2563

153 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำงศรนีวล กรกชกร 100,000 นำงศรนีวล กรกชกร 100,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.507/63            31 มีนำคม  

2563

154 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิทยำนนั ควรสถิตย์ 66,000 น.ส.พิทยำนนั ควรสถิตย์ 66,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ

 บจ.อ.508/63            31 มีนำคม  

2563

155 ซือ้วสัดคุอมฯ 46500 46500 เฉพำะเจำะจง JS คอมพิวเตอร์ 46500 JS คอมพิวเตอร์ 46500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บซ.อ.30/63            5 มีนำคม  2563

156 ซือ้ทีวีSamsumg 13,500 13,500 เฉพำะเจำะจง รำ้นเจเอส คอมฯ 13,500 รำ้นเจเอส คอมฯ 13,500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บซ.อ.31/63            6 มีนำคม  2563

157 ซือ้ครุุภณัฑโ์ทรศพัทไ์รส้ำย 4,461.90 4,461.90 เฉพำะเจำะจง รำ้นคุม้แกว้ 4,461.90 รำ้นคุม้แกว้ 4,461.90
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บซ.อ.32/63            12 มีนำคม  2563

158        ซือ้ยำงรถยนต ์        นง -6624 12,000 12,000 เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 12,000 รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 12,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บซ.อ.33/63            17 มีนำคม  2563

159 ซือ้วสัดคุอมฯ 58,020 58,020 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 58,020 วบิลูกิจ 58,020
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บซ.อ.34/63            26 มีนำคม  2563

160 ซือ้วสัดคุอมฯ 60,722.50 60,722.50 เฉพำะเจำะจง มิสเตอรอิ์ง้ค์ 60,722.50 มิสเตอรอิ์ง้ค์ 60,722.50
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยใน วงเงินงบประมำณ
 บซ.อ.35/63            31 มีนำคม  2563

วนัที ่    31     เดือน     มีนำคม   พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซือ้

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1
จำ้งซอ่มแซมเครื่องพิมพส์  ำเนำระบบ

ดิจิตอล
25,041.21 25,041.21 เฉพำะเจำะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 25,041.21 บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 25,041.21 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

ใบสั่งจำ้ง เลขที ่บจด.196/63

ลงวนัที ่9 มี.ค. 2563

2 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 46,010.00 46,010.00 เฉพำะเจำะจง
บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดำษไทย 

จ ำกดั
46,010.00

บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดำษไทย

 จ ำกดั
46,010.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

ใบสั่งจำ้ง เลขที ่บซ.ด.20/63

ลงวนัที ่9 มี.ค. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

๑
ส ำรวจขอ้มลูโพลมำตรำฐำนเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ
๓๖๑,๔๐๐.๐๐ ๓๖๑,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก.ซปูเปอรโ์พล ๓๖๑,๔๐๐.๐๐ บจก.ซปูเปอรโ์พล ๓๖๑,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๑/๒๕๖๓    วนัที ่๑๔/๓/

๒๕๖๓

๒
ซอ่มปรบัปรุงหอ้งผูอ้  ำนวยกำรและ

หอ้งประชมุ
๖๙,๖๕๗.๐๐ ๖๙,๖๕๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก. อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ ๖๙,๖๕๗.๐๐ บจก. อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ ๖๙,๖๕๗.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๒/๒๕๖๓    วนัที ่๓/๓/

๒๕๖๓

๓

ซอ่มพดัลมดดูอำกำศ โคมไฟ ลำ้ย

ติดตัง้ครุภณัฑโ์ฆษณำและเผยแพใ่น

หอ้งประชมุ

๑๗,๓๐๐.๐๐ ๑๗,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๑๗,๓๐๐.๐๐ พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๑๗,๓๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๓/๒๕๖๓    วนัที ่๑๑/๓/

๒๕๖๓

๔
เครื่องตดัสติก๊เกอร ์ROLAND รุน่ 

GR420
๑๕๔,๐๑๘.๖๙ ๑๕๔,๐๑๘.๖๙ เฉพำะเจำะจง บจก. เอ็มบเีอ อินเตอรเ์นชั่นแนล ๑๕๔,๐๑๘.๖๙

บจก. เอ็มบเีอ อินเตอรเ์นชั่น

แนล
๑๕๔,๐๑๘.๖๙

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

    บซ.พศ. ๘/๒๕๖๓    วนัที ่๒/๓/

๒๕๖๓

๕ ซือ้โต๊ะท ำงำน ๗,๗๐๐.๐๐ ๗,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๗,๗๐๐.๐๐ พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๗,๗๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

    บซ.พศ. ๙/๒๕๖๓    วนัที ่๑๐/๓/

๒๕๖๓

๖ ซือ้แบตเตอรี่กลอ้ง ๒๑,๖๑๔.๐๐ ๒๑,๖๑๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก.พีเค จเูนียร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ๒๑,๖๑๔.๐๐
บจก.พีเค จเูนียร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล
๒๑,๖๑๔.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

    บซ.พศ. ๑๐/๒๕๖๓    วนัที ่๑๘/๓/

๒๕๖๓

๗
โครงกำรเด็กไทยบรโิภคปลอดภยั 

หำ่งไกลโรค NCDs(อย.นอ้ย)
๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ########### ประกวดรำคำ บจก.พำยซอฟท์ ๔,๒๐๕,๑๐๐.๐๐ บจก.พำยซอฟท์ ๔,๒๐๕,๑๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณและ

เป็นผูช้นะกำรประกวดรำคำโดยไดค้ะแนน

รวมสงูสดุ

   สญัญำที ่๒๕/๒๕๖๓    วนัที ่๑๙/

๐๒/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม ...๒๕๖๓......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผูบ้รโิภค.................

วนัที่…๒๕...เดือน…มีนำคม...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้ หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่2 เมษำยน 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
วงเงินทีซื่อ้หรอื

จำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัจำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,600.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,600.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.53/2563 ลว.2 มีค.63

จ.ชยันำท วนัที ่3-6 มีค.63 คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,600.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,600.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.54/2563 ลว.2 มีค.63

จ.อทุยัธำนี วนัที ่10-13 มีค.63 คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จดัจำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.55/2563 ลว.16 มีค.63

จ.แมฮ่อ่งสอน วนัที ่16-18 มีค.63 คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จดัจำ้งท ำงำนธรุกำรฯ 66,000.00 66,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงจิตติมำ สขุแสนนำน 66,000.00 นำงจิตติมำ สขุแสนนำน 66,000.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.58/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จดัจำ้งดแูลผูใ้ชง้ำนระบบฯ 93,120.00 93,120.00 เฉพำะเจำะจง นำยนรำธิป ไชยรำช 93,120.00 นำยนรำธิป ไชยรำช 93,120.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.67/2563 ลว.27 มีค.63 

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

6 จดัจำ้งท ำงำนพสัดฯุ 87,000.00 87,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิไลพร อ ่ำอ่อน 87,000.00 นำงสำวพิไลพร อ ่ำอ่อน 87,000.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.60/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัจำ้งดำ้นธรุกำรกลุม่ก ำกบั 69,600.00 69,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรอมุำ สีอ่อน 69,600.00 นำงสำ่วอรอมุำ สีอ่อน 69,600.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.64/2563 ลว.27 มีค.63

ดแูลหลงัออกสูต่ลำด คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

8 จดัจำ้งท ำงำนบรหิำรจดักำรฯ 51,360.00 51,360.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภำรดี กลีบจอหอ 51,360.00 นำงสำวภำรดี กลีบจอหอ 51,360.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.66/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

9 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นธรุกำรฯ คบส.พืน้ที่ 66,000.00 66,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนวพรพรรณ บญุแท้ 66,000.00 นำงสำวนวพรพรรณ บญุแท้ 66,000.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.57/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

10 จดัจำ้งบรหิำรจดักำรก ำกบัตวัชีว้ดั 99,120.00 99,120.00 เฉพำะเจำะจง นำยบณัฑิต นวนเนตร 99,120.00 นำยบณัฑิต นวนเนตร 99,120.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.59/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

11 จดัจำ้งรำบรวมและน ำเขำ้ขอ้มลู 61,500.00 61,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวระววีรรณ ปรำนพรม 61,500.00 นำงสำวระววีรรณ ปรำนพรม 61,500.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.68/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

12 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นธรุกำรฯ คบส.พืน้ที่ 64,500.00 64,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำพร แปน้กลม 64,500.00 นำงสำวประภำพร แปน้กลม 64,500.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.65/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

13 จดัจำ้งท ำงำนสำรบรรณและงำนธรุกำร 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชตุิมำ คนัธิก 30,000.00 นำงสำวชตุิมำ คนัธิก 30,000.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.63/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

14 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นพสัดฯุ ภำครฐั 76,500.00 76,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวไพรนิทร ์โสภณ 76,500.00 นำงสำวไพรนิทร ์โสภณ 76,500.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.69/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

15 จดัจำ้งท ำและประสำน ติดตำมสถำน 94,800.00 94,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธีมำนนัท ์กหุลำบเพ็ชรทอง 94,800.00 นำงสำวธีมำนนัท ์กหุลำบเพ็ชรทอง 94,800.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.62/2563 ลว.27 มีค.63

ประกอบกำรและผลิตภณัฑส์ขุภำพ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ชมุชน ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

16 จดัจำ้งดแูลผูใ้ชง้ำนระบบขอ้มลู 93,120.00 93,120.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวลลิตำ สกลุหงษ์ 93,120.00 นำงสำวลลิตำ สกลุหงษ์ 93,120.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.56/2563 ลว.27 มีค.63

สำรสนเทศ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

17 จดัจำ้งเจำ้หนำ้พนกังำนขบัรถยนต ์ 95,400.00 95,400.00  เฉพำะเจำะจง  นำยส ำรำญ ขนุเอม 95,400.00 นำยส ำรำญ ขนุเอม 95,400.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.61/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

18 จดัจำ้งท ำงำนประเมินคณุภำพ 95,820.00 95,820.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิรกิลัยำ กระสงัข์ 95,820.00 นำงสำวศิรกิลัยำ กระสงัข์ 95,820.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.70/2563 ลว.27 มีค.63

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งซอ่มรถ ทะเบยีน นง 6627 14,445.00        14,445.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พระนครออโตแ้อร ์ 14,445.00                    หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พระนครออโตแ้อร ์ 14,445.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 106/2563

ลว. 3 มี.ค. 63

2 จำ้งท ำสือ่ควำมรู ้ 150,000.00      150,000.00    เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยัพะเยำ 150,000.00 มหำวทิยำลยัพะเยำ 150,000.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 107/2563

ลว. 6 มี.ค. 63

3 จำ้งซอ่มรถ ทะเบยีน นง 6618 9,095.00          9,095.00        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พระนครออโตแ้อร ์ 9,095.00                      หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พระนครออโตแ้อร ์ 9,095.00                      รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 108/2563

ลว. 23 มี.ค. 63

4 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์(หมกึปริน้เตอร)์ 

จ ำนวน 1 รำยกำร

53,500.00        53,500.00      เฉพำะเจำะจง รำ้นคุม้แกว้ 53,500.00                    รำ้นคุม้แกว้ 53,500.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซส. 7/2563

ลว. 4 มี.ค. 63

หมำยเหต ุ:  ขอยกเลิกรำยกำรที ่2 ใบสั่งจำ้ง บจส. 107/2563 ลว. 6 มี.ค. 63 เน่ืองจำกมหำวทิยำลยัพะเยำมีคณุสมบตัิไมถ่กูตอ้งตรงตำมระเบยีบพสัดฯุ

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเครื่องส  ำอำง).......

วนัที ่  31   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และรำคำทีแ่นบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน  มีนำคม  2563

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่......31..... เดือน ..มีนำคม..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งท ำตรำยำง 16 รำยกำร 8,140.00          8,140.00        เฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณย์ รำ้น จ.ช่ืนพำณย์ รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

 =  8,140 บำท  =  8,140 บำท บจ.ว. 55/2563 ลว.13 มีค.63

2 ซอ่มหอ้งผูเ้ช่ียวชำญดำ้น 5,900.00          5,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรอืงมำก นำยพงศกร  เรอืงมำก  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ควำมปลอดภยัของเครื่อง  = 5,900 บำท  = 5,900 บำท บจ.ว.56/2563 ลว.20 มีค.63

ส ำอำงและวตัถอุนัตรำย

3 จำ้งซอ่มรถยนตต์ุส้ว่นรำชกำร 37,233.86        37,233.86      เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกดั บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกดั  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

นง-5930 นนทบรุี  = 37,233.86  บำท  = 37,233.86  บำท บจ.ว.57/2563 ลว. 24 มีค.63

4 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถยนต์ 47,880.00        47,880.00      เฉพำะเจำะจง นำยอน ุ เขียวสอำด นำยอน ุ เขียวสอำด  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

เม.ย.- มิย.63  = 47,880 บำท  = 47,880 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 58/2563 ลว. 25 มีค.63

5 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 37,080.00        37,080.00      เฉพำะเจำะจง นส.ศศิวรรณ  เสำเสรมิศรี นส.ศศิวรรณ  เสำเสรมิศรี  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำหลงัออกสูต่ลำด  =  37,080 บำท  =  37,080 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว.59/2563 ลว. 25 มีค.63

เม.ย.- มิย.63

6 จำ้งเหมำปปฏบิตัิงำนฝ่ำย 36,120.00        36,120.00      เฉพำะเจำะจง นำยวนัชยั  แกว้ดว้ง นำยวนัชยั  แกว้ดว้ง  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

บรหิำรทั่วไป เมย.- มิย.63   =  36,120  บำท   =  36,120  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว.60/2563 ลว. 25 มีค.63

7 จำ้งเหมำปปฏบิตัิงำนฝ่ำย 28,080.00        28,080.00      เฉพำะเจำะจง นส.วชิรำพร  เครอืวงคปิ์ง นส. สรุำงค ์ โอนอ่อน  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

บรหิำรทั่วไป เมย.- มิย.63  =   28,080 บำท  =   46,140  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว.61/2563 ลว. 25 มีค.63

8 จำ้งเหมำปปฏบิตัิงำนฝ่ำย 54,630.00        54,630.00      เฉพำะเจำะจง นส.ดำรุณี  จิตประสำน นส.ดำรุณี  จิตประสำน  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

บรหิำรทั่วไป เมย.- มิย.63  = 54,630   บำท  = 54,630   บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 62/2563 ลว. 25 มีค.63

9 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 43,500.00        43,500.00      เฉพำะเจำะจง นส.กำญจมล  จ  ำปำสกั นส.กำญจมล  จ  ำปำสกั  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำก่อนออกสูต่ลำด  = 43,500 บำท  = 43,500 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 63/2563 ลว. 25 มีค.63

เม.ย.- มิย.63

10 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 54,630.00        54,630.00      เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัณิชำ   วงษค์  ำภำ นส.ณฐัณิชำ   วงษค์  ำภำ  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำหลงัออกสูต่ลำด  =  54,630  บำท  =  54,630  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 64/2563 ลว. 25 มีค.63

เม.ย.- มิย.63

11 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 61,590.00        61,590.00      เฉพำะเจำะจง นส.พรรณรตัน ์  ขนุมิน นส.พรรณรตัน ์  ขนุมิน  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำก่อนออกสูต่ลำด  = 61,590  บำท  = 61,590  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 65/2563 ลว. 25 มีค.63

เม.ย.- มิย.63

12 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 43,500.00        43,500.00      เฉพำะเจำะจง นส.กลัยดำ  ยิง่วฒันไกร นส.กลัยดำ  ยิง่วฒันไกร  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำก่อนออกสูต่ลำด  = 43,500 บำท  = 43,500 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 66/2563 ลว. 25 มีค.63

เม.ย.- มิย.63

13 จำ้งเหมำปปฏบิตัิงำนฝ่ำย 37,800.00        37,800.00      เฉพำะเจำะจง นส.มลัลิกำ  กนัทำ นส.มลัลิกำ  กนัทำ  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

บรหิำรทั่วไป เมย.- มิย.63  = 37,800 บำท  = 37,800 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 67/2563 ลว. 25 มีค.63

14 จำ้งเกมำปฏบิตัิงำนกลุม่พฒันำ 54,330.00        54,330.00      เฉพำะเจำะจง นส.เหศินี  วงศไ์ชย นส.เหศินี  วงศไ์ชย  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ระบบวตัถอุนัตรำย  =  54,330  บำท  =  54,330  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 68/2563 ลว. 25 มีค.63

เมย. - มิย.63

15 จำ้งเกมำปฏบิตัิงำนกลุม่พฒันำ 37,080.00        37,080.00      เฉพำะเจำะจง นส.อำรรีตัน ์ จิตจ ำนงค์ นส.อำรรีตัน ์ จิตจ ำนงค์  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ระบบวตัถอุนัตรำย  =   37,080บำท  =   37,080บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 69/2563 ลว. 25 มีค.63

เมย. - มิย.63

16 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 38,670.00        38,670.00      เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำหลงัออกสูต่ลำด  =  38,670  บำท  =  38,670  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 70/2563 ลว. 25 มีค.63

เม.ย.- มิย.63

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีห่รอืวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 128,000.00      128,000.00    จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวกำนตร์ว ีมั่งมี นำงสำวกำนตร์ว ีมั่งมี  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   52/2563

เสนอรำคำ 128,000 บำท รำคำจำ้ง 128,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ลงวนัที ่ 1 มีนำคม 2563

2 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 134,392.35      134,392.35    จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงบรษัิท ดีซำยน ์ฟรำยเดย ์จ  ำกดั บรษัิท ดีซำยน ์ฟรำยเดย ์จ  ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.ศรป.5/2563

เสนอรำคำ  134,392.35 บำท รำคำจำ้ง  134,392.35 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

3 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 18,404.00        18,404.00      จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงบรษัิท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ จ  ำกดั บรษัิท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ จ  ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.ศรป.6/2563

เสนอรำคำ  18,404 บำท รำคำจำ้ง   18,404 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

4 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 68,120.48        68,120.48      จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงรำ้นคุม้แกว้ รำ้นคุม้แกว้  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.ศรป.7/2563

เสนอรำคำ 68,120.48 บำท รำคำจำ้ง  68,120.48 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

5 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 6,920 6,920 จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงรำ้นพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย รำ้นพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.ศรป.8/2563

เสนอรำคำ  6,920 บำท รำคำจำ้ง   6,920 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ลงวนัที ่24 มีนำคม 2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน......มีนำคม 2563...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูยจ์ดักำรเรื่องรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ขุภำพ (ศรป.)......

วนัที่...31.....เดือน...มีนำคม..พ.ศ....2563...

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งจดัท ำแนวทำงกำรแสดงขอ้มลู

ผลิตภณัฑส์มนุไพรบนฉลำกและกำร

จดักำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์สมนุไพร

ออนไลน์

450,000.00      450,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ปรชีำทวกิีจ 450,000.00                  นำยสมชำย ปรชีำทวกิีจ 450,000.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 70/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

2 จำ้ง นำงสำว โสภำวรรณ ธรุกิจ       

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

93,780.00        93,780.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำว โสภำวรรณ ธรุะกิจ 93,780.00                    นำงสำว โสภำวรรณ ธรุะกิจ 93,780.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 71/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

3 จำ้ง นำงสำวรุง่ทิวำ ฟองลำที       

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

104,280.00      104,280.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุง่ทิวำ ฟองลำที 104,280.00                  นำงสำวรุง่ทิวำ ฟองลำที 104,280.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 72/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

4 จำ้ง  นำงสำวอนนัตญำ นอ้ยนำ     

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

108,000.00      108,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนนัตญำ นอ้ยนำ 108,000.00                  นำงสำวอนนัตญำ นอ้ยนำ 108,000.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 73/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

5 จำ้ง นำงสำวณฐัชำ สภุำสี           

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

90,000.00        90,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัชำ สภุำสี  90,000.00                    นำงสำวณฐัชำ สภุำสี  90,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 74/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

6 จำ้ง นำงสำวมลิณี ถำกงตำ            

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

72,000.00        72,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวมลิณี ถำกงตำ 72,000.00                    นำงสำวมลิณี ถำกงตำ 72,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 75/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

7 จำ้ง นำยอฐัขะวญิ ชตุิรฐิัติกำล      

(เมษำยน-มิถนุำยน 2563

110,760.00      110,760.00    เฉพำะเจำะจง นำยอฐัขะวญิ ชตุิรฐิัติกำล 110,760.00                  นำยอฐัขะวญิ ชตุิรฐิัติกำล 110,760.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 76/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

8 จำ้ง นำงสำว เบญจรตัน ์กระแสฉัตร

(เมษำยน-มิถนุำยน 2563)

96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำว เบญจรตัน ์กระแสฉัตร 96,000.00                    นำงสำว เบญจรตัน ์กระแสฉัตร 96,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 77/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

9 จำ้ง นำงสำวอรุณรุง่รศัมี รกัทอง       

(เมษำยน-มิถนุำยน 2563)

96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณรุง่รศัมี รกัทอง 96,000.00                    นำงสำวอรุณรุง่รศัมี รกัทอง 96,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 78/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

10 จำ้ง นำงสำว จฑุำรตัน ์วงัชนะชยั     

(เมษำยน-มิถนุำยน 2563)

115,920.00      115,920.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำว จฑุำรตัน ์วงัชนะชยั 115,920.00                  นำงสำว จฑุำรตัน ์วงัชนะชยั 115,920.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 79/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

11 จำ้ง นำงสำวอิสรยิำ กิตติวฒัน ์       

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

63,000.00        63,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวอิสรยิำ กิตติวฒัน ์ 63,000.00                    นำงสำวอิสรยิำ กิตติวฒัน ์ 63,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 80/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

12 จำ้ง  นำงสำววชิดุำ ไชยชนะ          

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

108,000.00      108,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำววชิดุำ ไชยชนะ 108,000.00                  นำงสำววชิดุำ ไชยชนะ 108,000.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 81/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

13 จำ้ง  นำงสำวดวงพร ทมุมี            

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงพร ทมุมี 96,000.00                    นำงสำวดวงพร ทมุมี 96,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 82/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

14 จำ้ง  วำ่ที ่รอ้ยตรหีญิง ขวญัจิรำ มีบ ุ   

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง วำ่ที ่รอ้ยตรหีญิง ขวญัจิรำ มีบุ 96,000.00                    วำ่ที ่รอ้ยตรหีญิง ขวญัจิรำ มีบุ 96,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 83/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

15 จำ้ง  นำงสำวศิรทิิพย ์ทองสมทุร          

 (เมษำยน-กนัยำยน 2563)

90,000.00        90,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิรทิิพย ์ทองสมทุร 90,000.00                    นำงสำวศิรทิิพย ์ทองสมทุร 90,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 84/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภณัฑส์มนุไพร (ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป).......

วนัที ่  31   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และรำคำทีแ่นบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

16 จำ้ง  นำยวริยิะ หงษบ์นิ               

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยวริยิะ หงษบ์นิ 96,000.00                    นำยวริยิะ หงษบ์นิ 96,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 85/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

17 จำ้ง  นำงสำวนภำพร แกว้มำตย ์     

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวนภำพร แกว้มำตย์ 96,000.00                    นำงสำวนภำพร แกว้มำตย์ 96,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 86/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

18 จำ้ง นำยชลนที ทองไทย              

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

78,000.00        78,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยชลนที ทองไทย 78,000.00                    นำยชลนที ทองไทย 78,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 87/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

19 จำ้ง นำงสำวณฐัสดุำ บวังำม          

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

75,000.00        75,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัสดุำ บวังำม 75,000.00                    นำงสำวณฐัสดุำ บวังำม 75,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 88/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

20 จำ้ง นำงสำวรตัติยำกร พรำนไพร     

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

80,280.00        80,280.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวรตัติยำกร พรำนไพร 80,280.00                    นำงสำวรตัติยำกร พรำนไพร 80,280.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 89/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

21 จำ้ง  นำงสำวกำนตน์ภสั พลูศิรภิวูชัร ์   

 (เมษำยน-กนัยำยน 2563)

54,000.00        54,000.00      เฉพำะเจำะจง  นำงสำวกำนตน์ภสั พลูศิรภิวูชัร ์ 54,000.00                    นำงสำวกำนตน์ภสั พลูศิรภิวูชัร ์ 54,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 90/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

22 จำ้ง นำยเอกชยั ศิรผิล                

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

90,000.00        90,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเอกชยั ศิรผิล 90,000.00                    นำยเอกชยั ศิรผิล 90,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 91/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

23 จำ้ง นำยมำรุต สีแสง                  

(เมษำยน-กนัยำยน 2563)

92,700.00        92,700.00      เฉพำะเจำะจง  นำยมำรุต สีแสง 92,700.00                     นำยมำรุต สีแสง 92,700.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 92/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

24 จำ้งถ่ำยเอกสำรกำรประชมุ

คณะกรรมกำรสมนุไพร ครัง้ที ่2/2563

9,508.00          9,508.00        เฉพำะเจำะจง รำ้น เอ เอส ก๊อปป้ี 9,508.00                      รำ้น เอ เอส ก๊อปป้ี 9,508.00                      รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 97/2563

ลว. 27 มี.ค. 63

25 จำ้งท ำตรำยำงส ำหรบับคุลำกรในกอง

ผลิตภณัฑส์มนุไพร

8,530.00          8,530.00        เฉพำะเจำะจง จ.ช่ืนพำณิชย์ 8,530.00                      จ.ช่ืนพำณิชย์ 8,530.00                      รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 98/2563

ลว. 31 มี.ค. 63

26 จดัจำ้งวำงระบบและเดินสำยโทรศพัท ์

กองผลิตภณัฑส์มนุไพร ส  ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ จ ำนวน 1

 งำน

30,709.00        30,709.00      เฉพำะเจำะจง บรษัิท เพอโซเน็ท จ ำกดั 30,709.00                    บรษัิท เพอโซเน็ท จ ำกดั 30,709.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 99/2563

ลว. 31 มี.ค. 63

27 จำ้งท ำรำยงำนกำรศกึษำมำตรกำร

สง่เสรมิกำรสง่ออกสำรสกดัสมนุไพร

320,000.00      320,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยณรนิทร ์ตนัติศิรนิทร ์ 320,000.00                  นำยณรนิทร ์ตนัติศิรนิทร ์ 320,000.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 100/2563

ลว. 31 มี.ค. 63

28 จำ้งซอ่มเปลีย่นใบพดัลมส ำหรบัเครื่อง

ระบำยควำมรอ้น เครื่องปรบัอำกำศ อีมิ

เนน้ท ์ขนำด 40,269 บทีียู

2,675.00          2,675.00        เฉพำะเจำะจง รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 2,675.00                      รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 2,675.00                      รำคำไมเ่กินงบประมำณ ยอดไมถ่ึง 5,000 บำท ไมมี่ใบสั่งจำ้ง

แบบ สขร. 1

กองผลิตภณัฑส์ขุภำพนวตักรรมและกำรบรกิำร

วนัที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งจดัค  ำขอแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ทะเบยีนต ำรบัยำแบบอิเล็กทรอนิกส์

และบนัทกึขอ้มลูในฐำนขอ้มลู

110,950.- บำท 110,950.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิรเิพ็ญ  ทองเพ็ชร

รำคำทีเ่สนอ 110,950.- บำท

นำงสำวสิรเิพ็ญ  ทองเพ็ชร

รำคำทีจ่ำ้ง 110,950.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กินวงเงิน

ทีจ่ะจำ้ง

สนบ. จ 110/2563

5 มี.ค.63

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง
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