
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (5)  (8)  (5)  (9)  (10)

1 จ้างเหมาบริการ 28,962.00 28,962.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมย์พร บวัเพ็ง

ราคา 28,962 บาท

28,962.00 นางสาวภริมย์พร บวัเพ็ง

ราคา 28,962 บาท

28,962.00 ใช้เกณฑ์ราคา  ตสน.จ.1/2563 

ลว. 2 ตค.62

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน 78,000 บ. 78,000 บ. เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนฐัการจน์ พนัธ์มฆัวาฬ 78,000 บ. น.ส.ธนฐักาญจน์ พนัธ์มฆัวาฬ 78,000 บ. ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที ่ก.พ.ร. 1/2563

ลงวนัที ่3 ต.ค. 63

2 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 15,000 บ. 0.23 บ./แผ่น เฉพาะเจาะจง บริษัท ซมั เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จ ากดั  0.23 บ./แผ่น บริษัท ซมั เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จ ากดั  0.23 บ./แผ่น มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที ่ก.พ.ร. 2/2563

ลงวนัที ่3 ต.ค. 63

3 ซือ้น า้ดืม่ 10,000 บ. โหลละ 60 บาท เฉพาะเจาะจง ยอดน า้ดืม่ ราคาทีเ่สนอ 60 บ. ยอดน า้ดืม่ ราคาทีเ่สนอ 60 บ. มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่ซือ้เลขที ่ก.พ.ร. 3/2563

ลงวนัที ่3 ต.ค. 63

4 เชา่รถตู้ 2,000 บ. 2,000/วนั เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บ. นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บ. มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/432

ลงวนัที ่25 ต.ค. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 33,390.-บาท 33,390.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพสันยั อ่อนน้อม 33,390.-บาท นายพสันยั อ่อนน้อม 33,390.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 17/2563

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2562                แบบ สชร.1

ช่ือหน่วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร..........

วันที่ 4 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน

วันที่ 29 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 27,810.-บาท 27,810.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,810.-บาท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,810.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 18/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 101,070.-บาท 101,070.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อญัชลี ตระกลูชา่ง 101,070.-บาท น.ส. อญัชลี ตระกลูชา่ง 101,070.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 19/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 100,620.-บาท 100,620.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จิตรปลืม้ 100,620.-บาท น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จิตรปลืม้ 100,620.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 20/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 98,730.-บาท 98,730.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงษ์อนนัต์ หงษ์เผือก 98,730.-บาท นายพงษ์อนนัต์ หงษ์เผือก 98,730.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 21/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 93,900.-บาท 93,900.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกญัญณตัิ จนัประภาส 93,900.-บาท นางกญัญณตัิ จนัประภาส 93,900.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 22/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 86,910.-บาท 86,910.-บาท เฉพาะเจาะจง นายประพฒัน์ ดวงสกลุ 86,910.-บาท นายประพฒัน์ ดวงสกลุ 86,910.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 23/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 83,610.-บาท 83,610.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิสรพงศ์ ดวงกดุัน่ 83,610.-บาท นายอิสรพงศ์ ดวงกดุัน่ 83,610.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 24/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 82,800.-บาท 82,800.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. วรรณิภา พิทกัษ์สินธุ์ 82,800.-บาท น.ส. วรรณิภา พิทกัษ์สินธุ์ 82,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 25/2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 67,860.-บาท 67,860.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวนิยั โตเขียว 67,860.-บาท นายวนิยั โตเขียว 67,860.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 26/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 55,680.-บาท 55,680.-บาท เฉพาะเจาะจง นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ 55,680.-บาท นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ 55,680.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 27/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 50,400.-บาท 50,400.-บาท เฉพาะเจาะจง นายไตรสิทธ์ิ จนัประภาส 50,400.-บาท นายไตรสิทธ์ิ จนัประภาส 50,400.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 28/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 48,000.-บาท 48,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สาธิจิตร  ศรีจรัส 48,000.-บาท น.ส.สาธิจิตร  ศรีจรัส 48,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 29/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 68,310.-บาท 68,310.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวฒิุ ทิมโล่ 68,310.-บาท นายวฒิุ ทิมโล่ 68,310.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 30/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 61,890.-บาท 61,890.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ศรีจรัส 61,890.-บาท นายนิรันดร์ ศรีจรัส 61,890.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 31/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 60,120.-บาท 60,120.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวษิณ ุเนตรพงษ์ 60,120.-บาท นายวษิณ ุเนตรพงษ์ 60,120.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 32/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

17 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 57,240.-บาท 57,240.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอนรัุกษ์ จนัประภาส 57,240.-บาท นายอนรัุกษ์ จนัประภาส 57,240.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 33/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 73,960.-บาท 73,960.-บาท เฉพาะเจาะจง นางธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดา 73,960.-บาท นางธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดา 73,960.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 34/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 90,040.-บาท 90,040.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิคม กลอ่มทอง 90,040.-บาท นายนิคม กลอ่มทอง 90,040.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 35/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 54,240.-บาท 54,240.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ศรีมว่ง 54,240.-บาท นายมานิตย์ ศรีมว่ง 54,240.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 36/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 42,440.-บาท 42,440.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บาท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 37/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 40,080.-บาท 40,080.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ช่ืนกมล จิตจ านงค์ 40,080.-บาท น.ส.ช่ืนกมล จิตจ านงค์ 40,080.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 38/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการ 73,680.-บาท 73,680.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัพร กญัชาญ 73,680.-บาท น.ส. ณฐัพร กญัชาญ 73,680.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 39/2563

เจ้าหน้าที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการ 71,370.-บาท 71,370.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กนัยกร ศรีชยักลู 71,370.-บาท น.ส. กนัยกร ศรีชยักลู 71,370.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 40/2563

เจ้าหน้าที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

25 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการ 70,860.-บาท 70,860.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. พฒัน์นรี สินทรัพย์ 70,860.-บาท น.ส. พฒัน์นรี สินทรัพย์ 70,860.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 41/2563

เจ้าหน้าที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการ 98,130.-บาท 98,130.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐักาญจน์ โมราเรือง 98,130.-บาท น.ส. ณฐักาญจน์ โมราเรือง 98,130.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 42/2563

เจ้าหน้าที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการ 66,780.-บาท 66,780.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนญัญา อ่วมป่ัน 66,780.-บาท น.ส.ชนญัญา อ่วมป่ัน 66,780.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 43/2563

เจ้าหน้าที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 28,000.-บาท 28,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 28,000.-บาท น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 28,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 44/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 55,620.-บาท 55,620.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ถิรพร วฒิุยานนัท์ 55,620.-บาท น.ส.ถิรพร วฒิุยานนัท์ 55,620.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 45/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพร  การะเกตุ 27,000.-บาท น.ส.ประภาพร  การะเกตุ 27,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 46/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการ 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.พรโสภา  แสนสดุ 10,000.-บาท น.ส.พรโสภา  แสนสดุ 10,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 47/2563

เจ้าหน้าที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

32 จ้างดแูลบ ารุงรักษาลิฟต์ 59,385.-บาท 59,385.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเน่ียร่ิง 59,385.-บาท บริษัท ทีแอล เอ็นจิเน่ียร่ิง 59,385.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 48/2563

ส านกังานฯ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จ้างดแูลบ ารุงรักษาเคร่ือง 19,260.-บาท 19,260.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 19,260.-บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 19,260.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 49/2563

ปัม้น า้ฯ ดีเซลพาวเวอร์ ออล ดีเซลพาวเวอร์ ออล เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 จ้างดแูลบ ารุงรักษาลิฟต์ 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 96,000.-บาท บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 96,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 50/2563

ส านกังานฯ แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากดั แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จ้างดแูลบ ารุงรักษาตู้สาขา 96,300.-บาท 96,300.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั 96,300.-บาท บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั 96,300.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 51/2563

โทรศทัพ์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จ้างดแูลระบบกระจายเสียง 64,800.-บาท 64,800.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานนท์ แก้วด้วง 64,800.-บาท นายมานนท์ แก้วด้วง 64,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 53/2563

ตามสายฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จ้างดแูลและบ ารุงรักษาระบบ 57,500.-บาท 57,500.-บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 57,500.-บาท การไฟฟ้านครหลวง 57,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 54/2563

ไฟฟ้าภายในอาคาร อย. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือ 30,816.-บาท 30,816.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิกฟิคมารีน 30,816.-บาท บริษัท แปซิกฟิคมารีน 30,816.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 55/2563

พร้อมผ้าเช็ดมือม้วน แอนด์ เทรดดิง้ฯ แอนด์ เทรดดิง้ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จ้างให้บริการก าจดัปลวก มด 80,250.-บาท 80,250.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เพสท์เทค จ ากดั 80,250.-บาท บริษัท เพสท์เทค จ ากดั 80,250.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 56/2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แมลงสาบฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 ปรับปรุงห้องท างานเลขาธิการ 64,093.-บาท 64,093.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 64,093.-บาท บริษัท ราชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 64,093.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 57/2563

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 ติดตัง้โถสขุภณัฑ์นัง่ราบ 16,100.-บาท 16,100.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 16,100.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 16,100.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 58/2563

ห้องน า้อาคาร 1 ชัน้ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 จ้างซอ่มรถยนต์ นง - 5933 1,050.-บาท 1,050.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 1,050.-บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 1,050.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 59/2563

นนทบรีุ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่22 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จ้างปรับปรุงห้องน า้เลขาธิการฯ 28,500.-บาท 28,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศร เรืองมาก 28,500.-บาท นายพงศร เรืองมาก 28,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 60/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่24 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 จ้างซอ่มแซมจดุร่ัวซมึ 21,079.-บาท 21,079.-บาท เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 21,079.-บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 21,079.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 61/2563

เคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่29 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 จ้างดแูลบ ารุงรักษาระบบ 70,620.-บาท 70,620.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สแควร์ ไนน์ 70,620.-บาท บริษัท สแควร์ ไนน์ 70,620.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 62/2563

สญัญาณเตือนเพลิงไหม้ กรุ๊ป จ ากดั กรุ๊ป จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่29 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 ซอ่มเปลีย่นชดุมา่นแล้วประตู 15,311.70 บาท 15,311.70 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากดั 15,311.70 บาท บริษัท โคเน่ จ ากดั 15,311.70 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 63/2563

ลิฟต์อาคาร 6 ตวัที ่2 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่29 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

47 จ้างพนกังานดแูลรักษาความ 4,960,000.-บาท 4,960,000 บาท เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ 4,960,000 บาท องค์การสงเคราะห์ 4,960,000 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.4/2563

ปลอดภยัในส านกังานฯ ทหารผ่านศกึ ทหารผ่านศกึ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

48 จ้างดแูลบ ารุงรักษาสนามหญ้า 1,546,578.-บาท 1,546,578.-บาท e-bidding บริษัท ทสีแพลน แอนด์สเคป 1,546,578.-บาท บริษัท ทสีแพลน แอนด์สเคป 1,546,578.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ. 6/2563

และต้นไม้รอบส านกังานฯ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 จ้างดแูลท าความสะอาด 4,394,160.-บาท 4,394,160.-บาท e-bidding บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง 4,394,160.-บาท บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง 4,394,160.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ. 7/2563

ส านกังานฯ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

50 เชา่พืน้ทีฝ่ากเก็บเอกสาร 159,600.69 บาท 159,600.69 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 159,600.69 บาท บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 159,600.69 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ. 8/2563

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 258,600.-บาท 258,600.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 258,600.-บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 258,600.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ. 9/2563

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 จ้างดแูลท าความสะอาด 239,305.50 บาท 239,305.50 บาท เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 239,305.50 บาท ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 239,305.50 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ. 10/2563

เคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 ซือ้หนงัสือพิมพ์ รายวนัฯ 56,160.-บาท 56,160.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 56,160.-บาท บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ 56,160.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 1/2563

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

54 ซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภคฯ 240,000.-บาท 240,000.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงงานต้นแบบเพ่ือการฝึก 240,000.-บาท โรงงานต้นแบบเพ่ือการฝึก 240,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 2/2563

อบรมและผลิตน า้ดืม่บรรจขุวด อบรมและผลิตน า้ดืม่บรรจขุวด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

55 ซือ้ครุภณัฑ์ โต๊ะ 4 ตวั, 31,562.86 บาท 31,562.86 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ซปุเปอร์เวลส์ 31,562.86 บาท บริษัท ซปุเปอร์เวลส์ 31,562.86 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 3/2563

เก้าอี ้2 ตวั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 ซือ้ครุภณัฑ์ โต๊ะ 6 ตวั เก้าอี ้8 ตวั 49,399.98 บาท 49,399.98 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จ ากดั 49,399.98 บาท บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จ ากดั 49,399.98 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 4/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินทีจ่ะ หมายเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการ 46,950 46,950 เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.1/63

เสนอราคา 46,950 บาท ราคาจ้าง 46,950 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างปฏบิตัิงานด้านการจดัท า จดัสง่เอกสาร 25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม นายไพฑรูย์ ขนัถม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.2/63

เสนอราคา 25,500 บาท ราคาจ้าง 25,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม 2562

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน ตลุาคม 2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างปฏบิตัิงานขบัรถยนต์ 35,490 35,490 เฉพาะเจาะจง นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.3/62

เสนอราคา 35,490 บาท ราคาจ้าง 35,490  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างบนัทกึรายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญานฐั นาคข า นางสาวกญัญานฐั นาคข า โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.5/63

จากการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพฯ เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างปฏบิตัิงานจดัท าข้อมลูในเวบ็ไซต์ 52,560 52,560 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.6/63

ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์ฯ เสนอราคา 52,560 บาท ราคาจ้าง 52,560 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างรวบรวมจดัเอกสาร จดักลุม่ข้อมลู 52,200 52,200 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.6/63

E-File ประเมินแบบรายงานเหตกุารณ์ฯ เสนอราคา 52,200 บาท ราคาจ้าง 52,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 จ้างปฏบิตัิงานบนัทกึเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ 56,490 56,490 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.7/63

จากการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพฯ เสนอราคา 56,490 บาท ราคาจ้าง 56,490 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8 จ้างปฏบิตัิงานด้านวชิาการ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.8/63

เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างด าเนินการจดัท าวารสารอาหารและยา 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.9/63

เสนอราคา 42,000 บาท ราคาจ้าง 42,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างบ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ ELIB 46,288.20               46,288.20           เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ฯ บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.10/63

เสนอราคา 46,288.20 บาท ราคาจ้าง 46,288.20 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างบริการวชิาการ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.11/63

เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 ซือ้หนงัสือพิมพ์และวารสาร 52,345 52,345 เฉพาะเจาะจง บริษัทรุ่งโรฒน์บริการ บริษัทรุ่งโรฒน์บริการ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.12/62

(2525 จ ากดั) (2525 จ ากดั) และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 52,345 บาท ราคาจ้าง 52,345 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

13 จ้างด าเนินการด้านระบบคณุภาพ การบริหาร 40,410 40,410 เฉพาะเจาะจง นายทศพร ขาวละเอียด นายทศพร ขาวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.13/63

ความเสีย่งและควบคมุภายใน เสนอราคา 40,410 บาท ราคาจ้าง 40,410 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

14 จ้างปฏบิตัิงานด้านการติดตาม ก ากบัผลการ 37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.14/63

ด าเนินงานตามแผนปฎบิตัิการฯ เสนอราคา 37,740 บาท ราคาจ้าง 37,740 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

15 จ้างปฏบิตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลูและ 37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.15/63

ก ากบัผลการประชมุส านกังาน เสนอราคา 37,740 บาท ราคาจ้าง 37,740 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

16 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านประสาน 44,730 44,730 เฉพาะเจาะจง นางสาวนณัฐิกา ดรุาศวนิ นางสาวนณัฐิกา ดรุาศวนิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.16/63

งานตา่งประเทศ เสนอราคา 44,730 บาท ราคาจ้าง 44,730 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

17 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านด าเนิน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา ป่ินทอง นางสาวปนดัดา ป่ินทอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.17/63

การตา่งประเทศ เสนอราคา 45,000 บาท ราคาจ้าง 45,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านการธรุการ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ แสงร่ืน นางสาววราภรณ์ แสงร่ืน โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.18/62

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

19 จ้างปรับปรุงระบบงานวจิยัด้านการคุ้มครอง 37,080 37,080 เฉพาะเจาะจง นางสาวสพุตัรา ดาบชยัธง นางสาวสพุตัรา ดาบชยัธง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.19/63

ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพฯ เสนอราคา 37,080 บาท ราคาจ้าง 37,080 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

20 จ้างด าเนินการจดัท าและประสานงานการ 55,740 55,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.20/63

พฒันาสมรรถนะบคุลากร อย.ฯ เสนอราคา 55,740 บาท ราคาจ้าง 55,740 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

21 ซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภค ประจ าปีงบประมาณ 16,800 16,800 เฉพาะเจาะจง โรงงานต้นแบบเพ่ือการอบรม โรงงานต้นแบบเพ่ือการอบรม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.21/63

พ.ศ.2563 และผลิตน า้ฯ และผลิตน า้ฯ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 16,800 บาท ราคาจ้าง 16,800 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

22 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสารยีห้่อ Canon และ 99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.22/63

ยีห้่อ Fujixerox แอนด์ เซอร์วสิ แอนด์ เซอร์วสิ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 99,000 บาท ราคาจ้าง 99,000 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

23 จ้างปฏบิตัิงานด้านสารบรรณ ประสาน 37,800 37,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัทิมา สขุส าราญ นางสาวกญัทิมา สขุส าราญ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.23/63

ติดตาม รับข้อมลูหน่วยงานฯ เสนอราคา 37,800 บาท ราคาจ้าง 37,800 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 4 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

24 จ้างพิมพ์บตัรแพ้ยา 99,830 99,830 เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.24/62

(เบกิจา่ยจากเงินรายได้ฯ) แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 4 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 99,830 บาท ราคาจ้าง 99,830 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

25 จ้างเหมาปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงั 55,000 55,000 เฉพาะเจาะจง นางกลุนาถ ปทมุสตูิ นางกลุนาถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.25/63

ความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 55,000 บาท ราคาจ้าง 55,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 8 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

26 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายมฮูยัมิน มามะ นายมฮูยัมิน มามะ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.26/63

เสนอราคา 2,000 บาท ราคาจ้าง 2,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 8 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

27 จ้างพิมพ์สติกเกอร์ระวงัการใช้ยาและสติก 82,000 82,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.27/63

เกอร์ผู้ ป่วยแพ้ยา แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 10 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 82,000 บาท ราคาจ้าง 82,00 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

28 จ้างพิมพ์หวัจดหมายข่าว HPVC Safety 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.28/63

News แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 10 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 39,000 บาท ราคาจ้าง 39,000 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

29 จ้างด าเนินการจดัท าและติดตามผลการ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงดาว แหลมทอง นางสาวแสงดาว แหลมทอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.29/63

ด าเนินโครงการจดัท าแผนบริหารฯ เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 11 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

30 จ้างพิมพ์วารสารข่าวสารด้านยาและ 241,080 241,080 เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.30/63

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 16 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 241,080 บาท ราคาจ้าง 241,080 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

31 จ้างท าเอกสารประกอบการประชมุ 3,766.40                 3,766.40             เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.31/63

เสนอราคา 3,766.40 บาท ราคาจ้าง 3,766.40 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 16 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

32 จ้างตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูรายงาน 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายปรมินทร์ ผาแก้ว นายปรมินทร์ ผาแก้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.32/63

เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ฯ เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 18 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

33 ซือ้ (ตอ่อายสุมาชิก) หนงัสืออ้างอิงในรูปแบบ 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.33/63

Online เสนอราคา 42,000 บาท ราคาซือ้ 42,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 22 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

34 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่แบบส ารวจความคิด 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.34/63

เห็นตอ่(ร่าง)ประกาศฯ เสนอราคา 10,500 บาท เสนอราคา 10,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 24 ตลุาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

35 จ้างจดัท าข่าวสารความปลอดภยัด้านเคมี 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.35/63

วตัถ ุปีที ่25 แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ตลุาคม 2562

เสนอราคา 40,000 บาท ราคาจ้าง 40,000 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ต.ค.62

 - 30 ก.ย.63
36,000

42,000 บาท 

ราคาทีเ่คยจ้าง

ครัง้สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วสิ 

ซพัพลาย/36,000 บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วสิ 

ซพัพลาย/36,000 บาท

เพ่ือใช้ในการปฏบิตัิราชการภายใน

กลุม่กฎหมายอาหารและยา
จ/1/2563 ลว.1 ต.ค.62

2
จ้างเหมาปฎบิตัิงานพิมพ์เอกสาร 

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า
47,100

47,100 บาท 

ราคาทีเ่คยจ้าง

ครัง้สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/47,100 บาท นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/47,100บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวัและมี

ประสิทธิภาพ เห็นควรจดัจ้างบคุคล

มาปฏบิตัิงานด้านพิมพ์เอกสาร

จ/2/2563 ลว.1 ต.ค.62

3

จ้างเหมาปฎบิตัิงานบนัทกึข้อมลู

กฎหมาย นางสาวอนธิุดา ปัตตา

นสุรณ์

53,100

53,100 บาท 

ราคาทีเ่คยจ้าง

ครัง้สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/53,100 

บาท

นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/53,100 

บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวัและมี

ประสิทธิภาพ เห็นควรจดัจ้างบคุคล

มาปฏบิตัิงานด้านบนัทกึข้อมลู

กฏหมาย

จ/3/2563 ลว.1 ต.ค.62

4

จ้างเหมาปฎบิตัิงานขบัรถยนต์สว่น

ราชการ หมายเลขทะเบยีน นง 5820

 นนทบรีุ นายโดม จ าสมศกัดิ์
40,500

40,500 บาท 

ราคาทีเ่คยจ้าง

ครัง้สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท

เน่ืองจากพนกังานขบัรถยนต์

สว่นกลางของกลุม่กฎหมายอาหาร

และยาได้เกษียณอายรุาชการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวัและมี

ประสิทธิภาพ

จ/4/2563 ลว.1 ต.ค.62

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ช่ือหน่วยงาน......ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

66,030.00 66,030.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง      เสนอ

ราคา ๖๖,๐๓๐ บาท

นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง      เสนอ

ราคา ๖๖,๐๓๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

48,810.00 48,810.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ  แมลงภูท่อง          เสนอ

ราคา ๔๘,๘๑๐ บาท

นายฉกาจ  แมลงภูท่อง            เสนอ

ราคา ๔๘,๘๑๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

31,500.00 31,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร์       เสนอ

ราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร์             

เสนอราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

31,200.00 31,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา  เพชรบตุร      เสนอ

ราคา ๓๑,๒๐๐ บาท

นางสาวชนิดาภา  เพชรบตุร           

เสนอราคา ๓๑,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๔/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

31,890.00 31,890.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาลี ่ ตราช ู                   เสนอราคา

 ๓๑,๘๙๐ บาท

นางสาลี ่ ตราช ู                    เสนอ

ราคา ๓๑,๘๙๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๕/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

30,000.00 30,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย           เสนอ

ราคา ๓๐,๖๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย          เสนอ

ราคา ๓๐,๖๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖/๒๕๖๓       ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

27,000.00 27,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั          เสนอ

ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั         เสนอ

ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

31,500.00 31,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายวทิยา  มหา                   เสนอราคา

 ๓๑,๕๐๐ บาท

นายวทิยา  มหา                   เสนอราคา

 ๓๑,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๘/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

40,920.00 40,920.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง           เสนอ

ราคา ๔๐,๙๒๐ บาท

นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง          เสนอราคา

 ๔๐,๙๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙/๒๕๖๓        ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

61,500.00 61,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายวนัฉัตร  ผลพิมาย           เสนอราคา

 ๖๑,๕๐๐ บาท

นายวนัฉัตร  ผลพิมาย             เสนอ

ราคา ๖๑,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

67,500.00 67,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  นชุนาฏ           เสนอ

ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

นางสาววนิดา  นชุนาฏ            เสนอ

ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

45,000.00 45,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายทวชิ  ภูส่า่น                 เสนอราคา 

๔๕,๐๐๐ บาท

นายทวชิ  ภูส่า่น                   เสนอราคา

 ๔๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

33,000.00 33,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ         เสนอ

ราคา ๓๓,๐๐๐ บาท

นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ         เสนอ

ราคา ๓๓,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๓/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

39,420.00 39,420.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัพงษ์  ไตรพิพฒัน์กิจ     เสนอ

ราคา ๓๙,๔๒๐ บาท

นายณฐัพงษ์  ไตรพิพฒัน์กิจ      เสนอ

ราคา ๓๙,๔๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๔/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

56,100.00 56,100.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู           เสนอ

ราคา ๕๖,๑๐๐ บาท

นายสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู           เสนอ

ราคา ๕๖,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๕/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

31,500.00 31,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      เสนอ

ราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง        เสนอ

ราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๖/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

67,500.00 67,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  โมกผา         เสนอราคา

 ๖๗,๕๐๐ บาท

นางสาวรุ่งนภา  โมกผา            เสนอ

ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๗/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๑๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

67,500.00 67,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ        เสนอ

ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ          เสนอ

ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๘/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

63,600.00 63,600.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายวสิทุธ์ิพนัธุ์  ฉายแสง          เสนอ

ราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

นายวสิทุธ์ิพนัธุ์  ฉายแสง          เสนอ

ราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๙/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

57,300.00 57,300.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั      เสนอ

ราคา ๕๗,๓๐๐ บาท

นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั        เสนอ

ราคา ๕๗,๓๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๐/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

42,900.00 42,900.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนริสรา  สมุาลี           เสนอราคา

 ๔๒,๙๐๐๐ บาท

นางสาวนริสรา  สมุาลี             เสนอ

ราคา ๔๒,๙๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๑/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายเกียรติ  สขุกิจ               เสนอราคา

 ๖๐,๐๐๐ บาท

นายเกียรติ  สขุกิจ                 เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๒/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัชนก  บญุดามาช    เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวญัชนก  บญุดามาช    เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๓/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวสิา  ร่ืนรวย        เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาววรรณวสิา  ร่ืนรวย         เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๔/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

25,500.00 25,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์   เสนอ

ราคา ๒๕,๕๐๐ บาท

นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์   เสนอ

ราคา ๒๕,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๕/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

27,600.00 27,600.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร เสนอ

ราคา ๒๗,๖๐๐ บาท

นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  เสนอ

ราคา ๒๗,๖๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๖/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

24,900.00 24,900.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายภเูบศร  พนัธรักษ์           เสนอราคา

 ๒๔,๙๐๐ บาท

นายภเูบศร  พนัธรักษ์             เสนอ

ราคา ๒๔,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๗/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

40,500.00 40,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์   เสนอ

ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท

นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์   เสนอ

ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๘/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๒๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

32,100.00 32,100.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม   เสนอ

ราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม      เสนอ

ราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๙/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

44,460.00 44,460.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ทรงศร           เสนอราคา

 ๔๔,๔๖๐ บาท

นางสาววนิดา  ทรงศร           เสนอราคา

 ๔๔,๔๖๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๐/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

65,400.00 65,400.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ       เสนอ

ราคา ๖๕,๔๐๐ บาท

นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ       เสนอ

ราคา ๖๕,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๑/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

55,500.00 55,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์  สารภ ี               เสนอ

ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

นายสมรักษ์  สารภ ี                เสนอ

ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๒/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

55,500.00 55,500.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นงสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุ  เสนอ

ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

นงสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุ  เสนอ

ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๓/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

84,600.00 84,600.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์       เสนอ

ราคา ๘๔,๖๐๐ บาท

นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์       เสนอ

ราคา ๘๔,๖๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๔/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

45,000.00 45,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี       เสนอ

ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี        เสนอ

ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๕/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๖ ขออนมุตัิเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,000.00 18,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ

ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั  เสนอ

ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๓๖/๒๕๖๓      ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

36,300.00 36,300.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน           เสนอ

ราคา ๓๖,๓๐๐ บาท

นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน           เสนอ

ราคา ๓๖,๓๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๗/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา     เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา     เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๘/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๓๙ ขออนมุตัิเชา่สถานทีจ่ดัเก็บเอกสาร 75,000.00 75,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดัเสนอ

ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดัเสนอ

ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๓๙/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๔๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

45,000.00 45,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า      เสนอราคา

 ๔๕,๐๐๐ บาท

นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า      เสนอราคา

 ๔๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๔๐/๒๕๖๓       ลว. ๑ 

ตลุาคม ๒๕๖๒

๔๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๔๑/๒๕๖๓     ลว. ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๔๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายภาณวุฒัน์  แก้วปราการ เสนอราคา

 ๖๐,๐๐๐ บาท

นายภาณวุฒัน์  แก้วปราการ เสนอราคา

 ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๔๒/๒๕๖๓      ลว. ๓ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๔๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐันนท์  ศรธ านิ         เสนอราคา 

๖๐,๐๐๐ บาท

นายณฐันนท์  ศรธ านิ         เสนอราคา 

๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๔๓/๒๕๖๓     ลว. ๓ ตลุาคม

 ๒๕๖๒

๔๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

80,000.00 80,000.00            วธีิเฉพาะเจาะจง รศ.ดร.สมลกัษณ์  คงเมือง     เสนอราคา

 ๘๐,๐๐๐ บาท

รศ.ดร.สมลกัษณ์  คงเมือง     เสนอราคา

 ๘๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตามวตัถปุระสงค์

ของการจ้างงาน

บจ.พ.๔๔/๒๕๖๓     ลว. ๒๙ 

ตลุาคม ๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือประสานข้อมู,ฯ 46,080.00               46,080.00           เฉพาะเจาะจง นส. พิชามญช์ จนัทร์มหเสถียร 46,080.00                  นส. พิชามญช์ จนัทร์มหเสถียร 46,080.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 1/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วันที่ 31   ตุลำคม 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร 61,200.00               61,200.00           เฉพาะเจาะจง นส. จงรัก บตัรพนัธนะ 61,200.00                  นส. จงรัก บตัรพนัธนะ 61,200.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 2/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 42,570.00               42,570.00           เฉพาะเจาะจง นส. กนกกร สทุธินนท์ 42,570.00                  นส. กนกกร สทุธินนท์ 42,570.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 3/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างบคุคลเพ่ือปฏบิตัิหน้าทีข่บัรถ 39,090.00               39,090.00           เฉพาะเจาะจง นายจนัทรเทพ คงด า 39,090.00                  นายจนัทรเทพ คงด า 39,090.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 4/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือปฏบิตัืหน้าที่ 41,790.00               41,790.00           เฉพาะเจาะจง นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 41,790.00                  นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 41,790.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 5/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าบาฯข้อมลูฯ 28,500.00               28,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. อมรรัตน์ บญุทวี 28,500.00                  นส. อมรรัตน์ บญุทวี 28,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 6/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสารฯ 38,208.00               38,208.00           เฉพาะเจาะจง นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 38,208.00                  นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 38,208.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 7/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือสแกนและบนัทกึข้อมลู 30,360.00               30,360.00           เฉพาะเจาะจง นส. ณฐัมาศ รัตนอมรภริมย์ 30,360.00                  นส. ณฐัมาศ รัตนอมรภริมย์ 30,360.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 8/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 31,434.00               31,434.00           เฉพาะเจาะจง นส. สมุณฑา  เมืองแก้ว 31,434.00                  นส. สมุณฑา  เมืองแก้ว 31,434.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 9/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 26,268.00               26,268.00           เฉพาะเจาะจง นส. เปมิกา  ศรีพนัธ์ 26,268.00                  นส. เปมิกา  ศรีพนัธ์ 26,268.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 10/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 41,223.00               41,223.00           เฉพาะเจาะจง นส. ชิตยานนัท์  กิตติศกัดิช์ยักลุ 41,223.00                  นส. ชิตยานนัท์  กิตติศกัดิช์ยักลุ 41,223.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 11/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินการประเมินฯ 75,000.00               75,000.00           เฉพาะเจาะจง นางทศันีย์  ล้อชยัเวช 75,000.00                  นางทศันีย์  ล้อชยัเวช 75,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 12/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงินฯ 29,355.00               29,355.00           เฉพาะเจาะจง นส. กณัฯกา นุน่ดี 29,355.00                  นส. กณัฯกา นุน่ดี 29,355.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 13/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงินฯ 29,355.00               29,355.00           เฉพาะเจาะจง นส. จิรัชยา บญุรอด 29,355.00                  นส. จิรัชยา บญุรอด 29,355.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 14/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงินฯ 29,355.00               29,355.00           เฉพาะเจาะจง นส. วไิลรัตน์  ทองประเสริฐ 29,355.00                  นส. วไิลรัตน์  ทองประเสริฐ 29,355.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 15/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงินฯ 31,038.00               31,038.00           เฉพาะเจาะจง นส. พรสขุ โชตินยั 31,038.00                  นส. พรสขุ โชตินยั 31,038.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 16/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างตรวจสอบประเมินค าขอด้านยาฯ 69,225.00               69,225.00           เฉพาะเจาะจง นส. มนสัสนนัท์ สวนเพชร 69,225.00                  นส. มนสัสนนัท์ สวนเพชร 69,225.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 17/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

18 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูงานฯ 44,313.00               44,313.00           เฉพาะเจาะจง นส. บษุกร  โสธนะ 44,313.00                  นส. บษุกร  โสธนะ 44,313.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 18/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าบนัทกึฯ 29,370.00               29,370.00           เฉพาะเจาะจง นส. สวุลกัษณ์ สทุธิ 29,370.00                  นส. สวุลกัษณ์ สทุธิ 29,370.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 19/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือรับรายงานฯ 23,100.00               23,100.00           เฉพาะเจาะจง นายสทุธิพร ทบัทอง 23,100.00                  นายสทุธิพร ทบัทอง 23,100.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 20/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าฯ 30,429.00               30,429.00           เฉพาะเจาะจง นส. ศิริรัตน์  โพธ์ิพนัธ์กลุ 30,429.00                  นส. ศิริรัตน์  โพธ์ิพนัธ์กลุ 30,429.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 21/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าหนงัสือฯ 31,209.00               31,209.00           เฉพาะเจาะจง นายกิติวฒัน์  วฒันวรางกรู 31,209.00                  นายกิติวฒัน์  วฒันวรางกรู 31,209.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 22/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าหนงัสือฯ 35,322.00               35,322.00           เฉพาะเจาะจง นส. จรีุพร ดวงเพ็ชร 35,322.00                  นส. จรีุพร ดวงเพ็ชร 35,322.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 23/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 33,942.00               33,942.00           เฉพาะเจาะจง นส. ชลธิชา  กลดัเกิด 33,942.00                  นส. ชลธิชา  กลดัเกิด 33,942.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 24/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าบนัทกึฯ 29,370.00               29,370.00           เฉพาะเจาะจง นส. นทัชา ยินดีเหมาะ 29,370.00                  นส. นทัชา ยินดีเหมาะ 29,370.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 25/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

26 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือท ารายการทะเบยีนฯ 43,035.00               43,035.00           เฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ อ่ิมสอน 43,035.00                  นายอดิเทพ อ่ิมสอน 43,035.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 26/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าข้อมลู 33,930.00               33,930.00           เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์  ศิริสมพนัธ์ 33,930.00                  นายชินวฒัน์  ศิริสมพนัธ์ 33,930.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 27/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าคนัหาฯ 32,835.00               32,835.00           เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 32,835.00                  นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 32,835.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 28/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 57,243.00               57,243.00           เฉพาะเจาะจง นายพนะพล จารุภมิู 57,243.00                  นายพนะพล จารุภมิู 57,243.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 29/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร 30,633.00               30,633.00           เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 30,633.00                  นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 30,633.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 30/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือปรับปรุงและตรวจสอบ 47,784.00               47,784.00           เฉพาะเจาะจง นส. รานี บณัฑิตานกุลู 47,784.00                  นส. รานี บณัฑิตานกุลู 47,784.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 31/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างปฏบิตัิหน้าทีป่ระสานงานฯ 30,342.00               30,342.00           เฉพาะเจาะจง นส. กนกรัตน์ เอกตระกลู 30,342.00                  นส. กนกรัตน์ เอกตระกลู 30,342.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 32/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 เชา่เคร่ืองถ่าย 482,399.00             482,399.00         เฉพาะเจาะจง บจ. ซมั เทคโนโลยี 482,399.00                บจ. ซมั เทคโนโลยี 482,399.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 33/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

34 ซอ่มเคร่ืองท าลาย 12,133.80               12,133.80           เฉพาะเจาะจง บจ. ดีชายน์  หรายเดย์ 12,133.80                  บจ. ดีชายน์  หรายเดย์ 12,133.80               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 34/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 ติดตัง้เต้ารับ LAN โทรศพัท์และไฟฟ้า 182,000.00             182,000.00         เฉพาะเจาะจง บจ. วายบบีี 182,000.00                บจ. วายบบีี 182,000.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 35/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จ้างบนัทกึข้อมลูเพ่ืออกเลขรับค าขอแก้ไข 32,628.00               32,628.00           เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 32,628.00                  นายธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 32,628.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 36/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 31,740.00               31,740.00           เฉพาะเจาะจง นส. ศศิรดา  แสงพารา 31,740.00                  นส. ศศิรดา  แสงพารา 31,740.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 37/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานธรุการ 37,413.00               37,413.00           เฉพาะเจาะจง นางณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 37,413.00                  นางณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 37,413.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 38/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือติดตอ่ประสานงานฯ 38,175.00               38,175.00           เฉพาะเจาะจง นส. จฑุามาส เลขนาวนิ 38,175.00                  นส. จฑุามาส เลขนาวนิ 38,175.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 39/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร 73,500.00               73,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 73,500.00                  นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 73,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 40/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 จ้างบคุคลภายนอกบนัทกึสถานะการยืน่ฯ 29,250.00               29,250.00           เฉพาะเจาะจง นส. นิภาวรรณ  สขุปราศรัย 29,250.00                  นส. นิภาวรรณ  สขุปราศรัย 29,250.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 41/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

42 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานธรุการ 30,255.00               30,255.00           เฉพาะเจาะจง นส. ณฐันรี  ฝาเงิน 30,255.00                  นส. ณฐันรี  ฝาเงิน 30,255.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 42/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 30,255.00               30,255.00           เฉพาะเจาะจง นส. ปวติรา เพ็งจิตร 30,255.00                  นส. ปวติรา เพ็งจิตร 30,255.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 43/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าและติดตาม 28,500.00               28,500.00           เฉพาะเจาะจง นส.ศิราวรรณ  ธรรมชาติ 28,500.00                  นส.ศิราวรรณ  ธรรมชาติ 28,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 44/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินการฯ 28,500.00               28,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. หทยัรัตน์ แก้วอร่ามศรี 28,500.00                  นส. หทยัรัตน์ แก้วอร่ามศรี 28,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 45/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 จ้างบคุคลภายนอกบนัทกึสถานะค าขอฯ 30,900.00               30,900.00           เฉพาะเจาะจง นส. ชวลัลกัษณ์  รุ่งเรือง 30,900.00                  นส. ชวลัลกัษณ์  รุ่งเรือง 30,900.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 46/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานธรุการฯ 28,500.00               28,500.00           เฉพาะเจาะจง นายวริีศ มขุศรี 28,500.00                  นายวริีศ มขุศรี 28,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 47/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

48 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 45,753.00               45,753.00           เฉพาะเจาะจง นส. อโนทยั  สร้อยมาต 45,753.00                  นส. อโนทยั  สร้อยมาต 45,753.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 48/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานธรุการ 28,500.00               28,500.00           เฉพาะเจาะจง นายโฆสิตาพงษ์  ศรีสวสัดิ์ 28,500.00                  นายโฆสิตาพงษ์  ศรีสวสัดิ์ 28,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 49/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

50 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบฯ 78,750.00               78,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสวุมิล ฉกาจนโรดม 78,750.00                  นางสวุมิล ฉกาจนโรดม 78,750.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 50/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึสถานะ 25,500.00               25,500.00           เฉพาะเจาะจง นายฐิติวฒัน์  นราพล 25,500.00                  นายฐิติวฒัน์  นราพล 25,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 51/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึสถานะ 23,250.00               23,250.00           เฉพาะเจาะจง นส. กชกร  ดอนเตาเหล็ก 23,250.00                  นส. กชกร  ดอนเตาเหล็ก 23,250.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 52/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึสถานะฯ 30,750.00               30,750.00           เฉพาะเจาะจง นายสราวธุ บญุไปล่ 30,750.00                  นายสราวธุ บญุไปล่ 30,750.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 53/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

54 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจค าขอฯ 78,000.00               78,000.00           เฉพาะเจาะจง นส. นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 78,000.00                  นส. นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 78,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 54/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

55 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสารฯ 39,378.00               39,378.00           เฉพาะเจาะจง นส. สมใจ ไทยเจือ 39,378.00                  นส. สมใจ ไทยเจือ 39,378.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 55/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือดพเนินการฯ 34,485.00               34,485.00           เฉพาะเจาะจง นส. วสิารัคตน์  โตเจริญ 34,485.00                  นส. วสิารัคตน์  โตเจริญ 34,485.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 56/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

57 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 39,990.00               39,990.00           เฉพาะเจาะจง นส. วจิิตรา ปานทรัพย์ 39,990.00                  นส. วจิิตรา ปานทรัพย์ 39,990.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 57/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

58 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานฯ 65,700.00               65,700.00           เฉพาะเจาะจง นางพิสชา  ลศุนนัท์ 65,700.00                  นางพิสชา  ลศุนนัท์ 65,700.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 58/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจประเมินเอกสาร 77,400.00               77,400.00           เฉพาะเจาะจง นายสตัวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ 77,400.00                  นายสตัวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ 77,400.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 59/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 38,715.00               38,715.00           เฉพาะเจาะจง ศิรินภา  ศรีสมพงษ์ 38,715.00                  ศิรินภา  ศรีสมพงษ์ 38,715.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 60/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

61 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือลงรับค าขอ 37,800.00               37,800.00           เฉพาะเจาะจง นางวไิลรัตน์  บญุช่ืน 37,800.00                  นางวไิลรัตน์  บญุช่ืน 37,800.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 61/2563

ขึน้ทะเบยีน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

62 จ้างเป็นผู้ชว่ยบริหารจดการระบบ 54,303.00               54,303.00           เฉพาะเจาะจง นายปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 54,303.00                  นายปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 54,303.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 62/2563

สารสนเทศๆ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

63 การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านยาฯ 500,000.00             500,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. ทเูฟลโลส์ เน็ตเวร์ิค 500,000.00                บ. ทเูฟลโลส์ เน็ตเวร์ิค 500,000.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 63/2563

แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

64 อนมุตัิเชา่สถานที่ 187,449.27             187,449.27         เฉพาะเจาะจง บจ. กรุงเทพคลงัเอกสาร 187,449.27                บจ. กรุงเทพคลงัเอกสาร 187,449.27             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 64/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 จ้างจดัท าเอกสาร และบนัทกึข้อมู, 30,600.00               30,600.00           เฉพาะเจาะจง นส. สนิุสา  สิทธิคณุ 30,600.00                  นส. สนิุสา  สิทธิคณุ 30,600.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 67/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

66 จ้างจดัท าเอกสาร 24,000.00               24,000.00           เฉพาะเจาะจง นส.ชนตัถา  สวุรรณสินธุ์ 24,000.00                  นส.ชนตัถา  สวุรรณสินธุ์ 24,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 68/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

67 จ้างจดัทะเอกสารการเบกิจา่ยเงิน 25,500.00               25,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. จิราภรณ์  บญุประคม 25,500.00                  นส. จิราภรณ์  บญุประคม 25,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 69/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

68 จ้างจดัท าและตรวจสอบเบีย้งต้นเอกสารฯ 43,500.00               43,500.00           เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  แก้วเพ็ชร 43,500.00                  นางวนิดา  แก้วเพ็ชร 43,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 70/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

69 จ้างจดัท าเอกสารการเบกิจา่ยเงิน 40,500.00               40,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. ภญิญาพชัญ์ สดุทองคง 40,500.00                  นส. ภญิญาพชัญ์ สดุทองคง 40,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 71/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

70 จ้างจดัท าเอกสาร 27,000.00               27,000.00           เฉพาะเจาะจง นายทศฐ์พร  สวุรรณหงษ์ 27,000.00                  นายทศฐ์พร  สวุรรณหงษ์ 27,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 72/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

71 จ้างจดัท าเอกสาร 37,500.00               37,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. ปองจิตร์  ผ่านสนัเทียะ 37,500.00                  นส. ปองจิตร์  ผ่านสนัเทียะ 37,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 73/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

72 จ้างจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 30,000.00               30,000.00           เฉพาะเจาะจง นส. รสพร  ศิริโสภาโชติ 30,000.00                  นส. รสพร  ศิริโสภาโชติ 30,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 74/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

73 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือการขบัเคลีอ่นแผนฯ 96,000.00               96,000.00           เฉพาะเจาะจง นส. จฑุาทิพย์ มาตรอ 96,000.00                  นส. จฑุาทิพย์ มาตรอ 96,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 75/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

74 จ้างจดัท าเอกสาร และบนัทกึข้อมลู 25,500.00               25,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. อรชลุี  พินธรัุกษ์ 25,500.00                  นส. อรชลุี  พินธรัุกษ์ 25,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 76/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

75 จ้างจดัท าเอกสาร และบนัทกึข้อมลู 28,500.00               28,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 28,500.00                  นส. ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 28,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 77/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

76 จ้างจดัท าข้อมลู และเอกสารฯ 43,500.00               43,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. ลภสัรดา แก้วทองมี 43,500.00                  นส. ลภสัรดา แก้วทองมี 43,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 78/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

77 จ้างจดัท าข้อมลู และเอกสารฯ 46,500.00               46,500.00           เฉพาะเจาะจง นส. รุ่งนภา  ศรีวชิยั 46,500.00                  นส. รุ่งนภา  ศรีวชิยั 46,500.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 79/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

78 จ้างจดัท าข้อมลู และเอกสารฯ 51,000.00               51,000.00           เฉพาะเจาะจง นส. สาธิยา  คณูราช 51,000.00                  นส. สาธิยา  คณูราช 51,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 80/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

79 จ้างถ่ายเอกสารการประชมุ 11,550.00               11,550.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 11,550.00                  ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 11,550.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 81/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่22  ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

80 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 18,000.00               18,000.00           เฉพาะเจาะจง วรโชติ  จนัทราสกลุ 18,000.00                  วรโชติ  จนัทราสกลุ 18,000.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 85/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่28 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2562 

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

วนัที ่11  เดือน พฤศจิกายนน พ.ศ. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

51,378.00 51,378.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางวรรณพร  ยนูศรีแดง 51,378.00 นางวรรณพร  ยนูศรีแดง 51,378.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 1/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

2 จ้างเหมาผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีพ่สัด ุ

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

50,769.00 50,769.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ 50,769.00 นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ 50,769.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 2/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

3 จ้างเหมาผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

44,838.00 44,838.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสรีรีตน์  พลอยชา่ง 44,838.00 นางสรีรีตน์  พลอยชา่ง 44,838.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 3/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

4 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

30,642.00 30,642.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณทิพย์  สนุทรานนท์ 30,642.00 นางสาวกรรณทิพย์  สนุทรานนท์ 30,642.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 4/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

5 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์  

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

36,861.00 36,861.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภชิูต  แสนสนิท 36,861.00 นายภชิูต  แสนสนิท 36,861.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 5/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

6 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์  

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

45,792.00 45,792.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายคมสรรต์  แสงสอ่ง 45,792.00 นายคมสรรต์  แสงสอ่ง 45,792.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 6/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

7 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์  

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

37,257.00 37,257.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 37,257.00 นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 37,257.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 7/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

8 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

45,624.00 45,624.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิตา  ยาหยี 45,624.00 นางสาวสาลิตา  ยาหยี 45,624.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 8/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

9 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

66,234.00 66,234.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุิวสั  แสนสขุ 66,234.00 นายสทุิวสั  แสนสขุ 66,234.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 9/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

10 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

66,150.00 66,150.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ  เภอบางเข็ม 66,150.00 นางสาวเบญจมาศ  เภอบางเข็ม 66,150.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 10/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

11 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

53,403.00 53,403.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดาหาญ 53,403.00 นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดาหาญ 53,403.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 11/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

12 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

38,172.00 38,172.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์  กระทรวงไทย 38,172.00 นางสาวฝนทิพย์  กระทรวงไทย 38,172.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 12/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

13 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

36,804.00 36,804.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลคัน์  ถนอมจิตร 36,804.00 นางสาวศิวลคัน์  ถนอมจิตร 36,804.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 13/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

14 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

36,576.00 36,576.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี  โชตินยั 36,576.00 นางสาวนภาศรี  โชตินยั 36,576.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 14/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

15 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

65,070.00 65,070.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสริุยา  มขุะวาทิน 65,070.00 นายสริุยา  มขุะวาทิน 65,070.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 15/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

16 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

52,380.00 52,380.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  สอนโพนงาม 52,380.00 นางสาวนิภาพร  สอนโพนงาม 52,380.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 16/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

17 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

49,755.00 49,755.00  วธีิเฉพาะเจาะจง วา่ทีร้่อยตรี อ านาจ  อรุณเลิศ 49,755.00 วา่ทีร้่อยตรี อ านาจ  อรุณเลิศ 49,755.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 17/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

45,720.00 45,720.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภาณวุฒัน์  พิกลุทอง 45,720.00 นายภาณวุฒัน์  พิกลุทอง 45,720.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 18/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

47,325.00 47,325.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์  กองเมือง 47,325.00 นายฐาปกรณ์  กองเมือง 47,325.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 19/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

20 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

44,295.00 44,295.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง 44,295.00 นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง 44,295.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 20/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

21 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

61,794.00 61,794.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 61,794.00 นางสาวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 61,794.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 21/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

22 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

44,859.00 44,859.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ 44,859.00 นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ 44,859.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 22/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

23 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

48,144.00 48,144.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์ 48,144.00 นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์ 48,144.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 23/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

24 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

48,372.00 48,372.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวภาริน  ธนะภสัสร 48,372.00 นางสาวภาริน  ธนะภสัสร 48,372.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 24/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

25 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

38,349.00 38,349.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงหเดช 38,349.00 นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงหเดช 38,349.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 25/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

26 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

32,159.00 32,159.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววภิาวรรณ  เอ่ียมจิตติรักษ์ 32,159.00 นางสาววภิาวรรณ  เอ่ียมจิตติรักษ์ 32,159.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 26/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

27 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

34,029.00 34,029.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวธณญัญา  ขนัทอง 34,029.00 นางสาวธณญัญา  ขนัทอง 34,029.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 27/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

28 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

จ านวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

32,400.00 32,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  บญุหลอ่ 32,400.00 นางสาวจิราภรณ์  บญุหลอ่ 32,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 28/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

29 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีธ่รุการงาน

เก่ียวกบักญัชา จ านวน 8 งวด (ตค.

62-พค.63)

86,400.00 86,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววชัราภรณ์ นนัทบรร 86,400.00 นางสาววชัราภรณ์ นนัทบรร 86,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 29/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

30 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ข้อมลู 

จ านวน 8 งวด (ตค.62-พค.63)

160,000.00 160,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวณปภชั  จิตกรชยัโชติ 160,000.00 นางสาวณปภชั  จิตกรชยัโชติ 160,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 30/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

31 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีธ่รุการงาน

เก่ียวกบักญัชาและกญัชง จ านวน 8 

งวด (ตค.62-พค.63)

32,400.00 32,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี  วงษ์เต๊ะ 32,400.00 นางสาววรรณฤดี  วงษ์เต๊ะ 32,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 32/2563 ลว. 3 ตลุาคม 2562

32 ซือ้น า้ดืม่ 18,000.00 18,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน า้ดืม่ 18,000.00 ร้าน ยอดน า้ดืม่ 18,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตซ 1/2563 ลว. 4 ตลุาคม 2562

33 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 12 งวด (ตค.

62-กย.63)

170,000.00 170,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท .เอส.ไอ.เซลล์แอนด์ เซอร์วสิ 170,000.00 บริษัท .เอส.ไอ.เซลล์แอนด์ เซอร์วสิ 170,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 31/2563 ลว. 4 ตลุาคม 2562

34 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีว่เิคระห์ข้อมลู 

จ านวน 12 งวด (ตค.62 - กย.63) 

งวดละ 20,000 บาท

240,000.00 240,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  ไชยเจริญ 240,000.00 นางสาวอารียา  ไชยเจริญ 240,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 33/2563 ลว. 15 ตลุาคม 2562

35 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 

จ านวน 2 งวด (พย.-ธค.62)

21,600.00 21,600.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุจรว ีมีสง่า 21,600.00 นางสาวรุจรว ีมีสง่า 21,600.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตจ 34/2563 ลว. 22 ตลุาคม 2562

36 ซือ้วสัดสุ านกังาน (พาเลท) 133,750.00 133,750.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์นเท็ค จ ากดั 133,750.00 บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์นเท็ค จ ากดั 133,750.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

ตซ 2/2563 ลว. 31 ตลุาคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 180,000 180,000 เฉพาะเจาะจง บ.PST 180,000 บ.PST 180,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
 บจ.อ.1/63             1ตลุาคม 2562

2 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 70,200 70,200 เฉพาะเจาะจง นายกนัต์ สวสัดิไ์ชย 70,200 นายกนัต์ สวสัดิไ์ชย 70,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.2/63                   1 ตลุาคม 

2562

3 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 69,300 69,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุญัญา จงอสุา่ห์ 69,300 น.ส.สธุญัญา จงอสุา่ห์ 69,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.3/63                   1 ตลุาคม 

2562

4 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,460 47,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 47,460 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 47,460
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.4/63                   1 ตลุาคม 

2562

5 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,610 47,610 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 47,610 น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 47,610
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.5/63                   1 ตลุาคม 

2562

6 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,450 39,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนตัตา โตเจริญ 39,450 น.ส.มนตัตา โตเจริญ 39,450
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.6/63                   1 ตลุาคม 

2562

7 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,650 37,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 37,650 น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 37,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.7/63                   1 ตลุาคม 

2562

8 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,100 50,100 เฉพาะเจาะจง นายสรายศ เถียรทวี 50,100 นายสรายศ เถียรทวี 50,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.8/63                   1 ตลุาคม 

2562

9 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,640 44,640 เฉพาะเจาะจง นายชนทิตย์ หมวดผา 44,640 นายชนทิตย์ หมวดผา 44,640
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.9/63                   1 ตลุาคม 

2562

10 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000 นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.10/63                   1 ตลุาคม 

2562

วันที่....11.......เดือน….....พฤศจิกำยน............พ.ศ...2562.................

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…ตุลำคม.........2562................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนักอำหำร......................................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

11 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 51,150 51,150 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ สภุาพงษ์ 51,150 นายช านาญ สภุาพงษ์ 51,150
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.11/63                   1 ตลุาคม 

2562

12 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 57,360 57,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวณีา แก้วมณี 57,360 น.ส.ปวณีา แก้วมณี 57,360
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.12/63                   1 ตลุาคม 

2562

13 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,880 44,880 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ ทองเรือง 44,880 นายธีรพงษ์ ทองเรือง 44,880
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.13/63                   1 ตลุาคม 

2562

14 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 49,920 49,920 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัฐานนัท์ ธนนัพศัปภาทิพ 49,920 น.ส.ณฐัฐานนัท์ ธนนัพศัปภาทิพ 49,920
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.14/63                   1 ตลุาคม 

2562

15 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 49,500 49,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์  เสมอจิตร์ 49,500 น.ส.ธิดารัตน์  เสมอจิตร์ 49,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.15/63                   1 ตลุาคม 

2562

16 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 30,240 30,240 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชยั ทองแท้ 30,240 นายมนต์ชยั ทองแท้ 30,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.16/63                   1 ตลุาคม 

2562

17 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,800 34,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์จิรา เกตปัุน้ 34,800 น.ส.จนัทร์จิรา เกตปัุน้ 34,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.17/63                   1 ตลุาคม 

2562

18 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,380 34,380 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัิญชนา สทุธิศรานนัท์ 34,380 น.ส.วรัิญชนา สทุธิศรานนัท์ 34,380
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.18/63                   1 ตลุาคม 

2562

19 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,990 42,990 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยารัตน์ สหมิตรมงคล 42,990 น.ส.กลัยารัตน์ สหมิตรมงคล 42,990
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.19/63                   1 ตลุาคม 

2562

20 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภสิรา แสงอ่อน 33,000 น.ส.อภสิรา แสงอ่อน 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.20/63                   1 ตลุาคม 

2562

21 จ้างเชา่พืน้ที่ 150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพคลงั 150,000 บ.กรุงเทพคลงั 150,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.21/63                   1 ตลุาคม 

2562

22 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,700 47,700 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 47,700 นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 47,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.22/63                   1 ตลุาคม 

2562

23 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 63,000 น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 63,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.23/63                   1 ตลุาคม 

2562

24 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 24,300 24,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 24,300 น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 24,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.24/63                   1 ตลุาคม 

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

25 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 11,850 11,850 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภรณ์ ปัทมะโสภา 11,850 น.ส.ธนาภรณ์ ปัทมะโสภา 11,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.25/63                   1 ตลุาคม 

2562

26 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานดา ศิริแสง 30,000 น.ส.กานดา ศิริแสง 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.26/63                   1 ตลุาคม 

2562

27 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 59,700 56,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 56,700 น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 56,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.27/63                   1 ตลุาคม 

2562

28 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,900 48,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.อสมา ไชยวงศ์ 48,900 น.ส.อสมา ไชยวงศ์ 48,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.28/63                   1 ตลุาคม 

2562

29 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,250 47,250 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด า 47,250 น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด า 47,250
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.29/63                   1 ตลุาคม 

2562

30 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,800 34,800 เฉพาะเจาะจง นายชานน ผู้ไพบลูย์พงศ์ 34,800 นายชานน ผู้ไพบลูย์พงศ์ 34,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.30/63                   1 ตลุาคม 

2562

31 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชกร ทองลบ 30,000 น.ส.กชกร ทองลบ 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.31/63                   1 ตลุาคม 

2562

32 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,250 47,250 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลทิพย์ สงัข์นาค 47,250 น.ส.กมลทิพย์ สงัข์นาค 47,250
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.32/63                   1 ตลุาคม 

2562

33 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัญาพชัร มีรอด 45,000 น.ส.กญัญาพชัร มีรอด 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.33/63                   1 ตลุาคม 

2562

34 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วจิิตรา แสวงโคตร 45,000 น.ส.วจิิตรา แสวงโคตร 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.34/63                   1 ตลุาคม 

2562

35 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 73,680 73,680 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรภรณ์ จมุวรรณา 73,680 น.ส.พชัรภรณ์ จมุวรรณา 73,680
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.35/63                   1 ตลุาคม 

2562

36 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,120 75,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 75,120 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 75,120
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.36/63                   1 ตลุาคม 

2562

37 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 55,920 55,920 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคณุ 55,920 น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคณุ 55,920
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.37/63                   1 ตลุาคม 

2562

38 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,060 42,060 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 42,060 น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 42,060
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.38/63                   1 ตลุาคม 

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

39 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 41,070 41,070 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 41,070 น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 41,070
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.39/63                   1 ตลุาคม 

2562

40 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 41,340 41,340 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาพร ชาภกัดี 41,340 น.ส.วภิาพร ชาภกัดี 41,340
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.40/63                   1 ตลุาคม 

2562

41 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,590 38,590 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภา นะกลุจิรเดช 38,590 น.ส.ณิชาภา นะกลุจิรเดช 38,590
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.41/63                   1 ตลุาคม 

2562

42 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,730 44,730 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 44,730 น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 44,730
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.42/63                   1 ตลุาคม 

2562

43 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,720 38,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 38,720 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 38,720
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.43/63                   1 ตลุาคม 

2562

44 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,830 37,830 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 37,830 น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 37,830
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.44/63                   1 ตลุาคม 

2562

45 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,690 36,690 เฉพาะเจาะจง น.ส.สบุษุยา ปิยรัตนวรสกลุ 36,690 น.ส.สบุษุยา ปิยรัตนวรสกลุ 36,690
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.45/63                   1 ตลุาคม 

2562

46 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,690 36,690 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 36,690 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 36,690
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.46/63                   1 ตลุาคม 

2562

47 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,540 36,540 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภชิา สิทธิกลุนะ 36,540 น.ส.อภชิา สิทธิกลุนะ 36,540
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.47/63                   1 ตลุาคม 

2562

48 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,390 36,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 36,390 น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 36,390
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.48/63                   1 ตลุาคม 

2562

49 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,390 36,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัพิกา ใจค า 36,390 น.ส.อมัพิกา ใจค า 36,390
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.49/63                   1 ตลุาคม 

2562

50 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 31,980 31,980 เฉพาะเจาะจง นายอลงกต ใบจ าปี 31,980 นายอลงกต ใบจ าปี 31,980
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.50/63                   1 ตลุาคม 

2562

51 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,390 36,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 36,390 น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 36,390
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.51/63                   1 ตลุาคม 

2562

52 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,580 45,580 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม 45,580 น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม 45,580
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.52/63                   1 ตลุาคม 

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

53 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,890 34,890 เฉพาะเจาะจง น.ส.พณัณิตา พิสณพุงศ์ 34,890 น.ส.พณัณิตา พิสณพุงศ์ 34,890
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.53/63                   1 ตลุาคม 

2562

54 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,890 34,890 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร อ้นจีน 34,890 น.ส.เบญจพร อ้นจีน 34,890
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.54/63                   1 ตลุาคม 

2562

55 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 58,440 58,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 58,440 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 58,440
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.55/63                   1 ตลุาคม 

2562

56 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,240 75,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 75,240 น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 75,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.56/63                   1 ตลุาคม 

2562

57 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 57,600 57,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 57,600 น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 57,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.57/63                   1 ตลุาคม 

2562

58 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 62,400 62,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประชมุพร สองบาง 62,400 น.ส.ประชมุพร สองบาง 62,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.58/63                   1 ตลุาคม 

2562

59 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 53,580 53,580 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 53,580 น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 53,580
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.59/63                   1 ตลุาคม 

2562

60 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,150 48,150 เฉพาะเจาะจง น.สณฐันชุ สขุแก้ว 48,150 น.สณฐันชุ สขุแก้ว 48,150
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.60/63                   1 ตลุาคม 

2562

61 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 53,250 53,250 เฉพาะเจาะจง นายกรชกร นิลศาตร์ 53,250 นายกรชกร นิลศาตร์ 53,250
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.61/63                   1 ตลุาคม 

2562

62 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,850 38,850 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา เพชรด า 38,850 นางรัตนา เพชรด า 38,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.62/63                   1 ตลุาคม 

2562

63 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,400 38,400 เฉพาะเจาะจง น.สภทัรา กลิน่ค าหอม 38,400 น.สภทัรา กลิน่ค าหอม 38,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.63/63                   1 ตลุาคม 

2562

64 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,400 35,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 35,400 น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 35,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.64/63                   1 ตลุาคม 

2562

65 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,200 37,200 เฉพาะเจาะจง นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 37,200 นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 37,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.65/63                   1 ตลุาคม 

2562

66 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 45,000 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.66/63                   1 ตลุาคม 

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

67 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 58,650 58,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัญญา ถาวรพนัธ์ 58,650 น.ส.รัญญา ถาวรพนัธ์ 58,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.67/63                   1 ตลุาคม 

2562

68 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 69,150 69,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 69,150 น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 69,150
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.68/63                   1 ตลุาคม 

2562

69 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,700 47,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาฉัตร สงัข์พระกร 47,700 น.ส.ปรียาฉัตร สงัข์พระกร 47,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.69/63                   1 ตลุาคม 

2562

70 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,680 37,680 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัธยา วงลนุลา 37,680 น.ส.ณฐัธยา วงลนุลา 37,680
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.70/63                   1 ตลุาคม 

2562

71 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 58,500 58,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 58,500 น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 58,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.71/63                   1 ตลุาคม 

2562

72 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทกานต์ จนัทะเวช 46,500 น.ส.จนัทกานต์ จนัทะเวช 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.72/63                   1 ตลุาคม 

2562

73 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 66,420 66,420 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 66,420 น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 66,420
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.73/63                   1 ตลุาคม 

2562

74 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 91,950 91,950 เฉพาะเจาะจง นายคมสนั เลิศประเสริฐ 91,950 นายคมสนั เลิศประเสริฐ 91,950
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.74/63                   1 ตลุาคม 

2562

75 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 50,400 น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 50,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.75/63                   1 ตลุาคม 

2562

76 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 68,640 68,640 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราณี แซด่า่น 68,640 น.ส.วราณี แซด่า่น 68,640
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.76/63                   1 ตลุาคม 

2562

77 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 61,170 61,170 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภจุฑุา ศรีวลิยั 61,170 น.ส.ภจุฑุา ศรีวลิยั 61,170
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.77/63                   1 ตลุาคม 

2562

78 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,730 50,730 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 50,730 น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 50,730
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.78/63                   1 ตลุาคม 

2562

79 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 51,660 51,660 เฉพาะเจาะจง นายบญุเสริม ผกัใหม 51,660 นายบญุเสริม ผกัใหม 51,660
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.79/63                   1 ตลุาคม 

2562

80 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,900 45,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 45,900 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 45,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.80/63                   1 ตลุาคม 

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

81 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 58,140 58,140 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินดา บวัทัง่ 58,140 น.ส.รินดา บวัทัง่ 58,140
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.81/63                   1 ตลุาคม 

2562

82 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,280 50,280 เฉพาะเจาะจง นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 50,280 นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 50,280
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.82/63                   1 ตลุาคม 

2562

83 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 53,160 53,160 เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาถ วเิศษกลุ 53,160 น.ส.พจนาถ วเิศษกลุ 53,160
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.83/63                   1 ตลุาคม 

2562

84 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 52,440 52,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 52,440 น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 52,440
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.84/63                   1 ตลุาคม 

2562

85 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 52,950 52,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 52,950 น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 52,950
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.85/63                   1 ตลุาคม 

2562

86 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,720 48,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 48,720 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 48,720
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.86/63                   1 ตลุาคม 

2562

87 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,100 44,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 44,100 น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 44,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.87/63                   1 ตลุาคม 

2562

88 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 41,640 41,640 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพกัตร์ 41,640 น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพกัตร์ 41,640
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.88/63                   1 ตลุาคม 

2562

89 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 55,440 55,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 55,440 น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 55,440
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.89/63                   1 ตลุาคม 

2562

90 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,360 42,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.วริะยา มณีกลาง 42,360 น.ส.วริะยา มณีกลาง 42,360
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.90/63                   1 ตลุาคม 

2562

91 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 41,850 41,850 เฉพาะเจาะจง นายธนนารถ รัชตศรี 41,850 นายธนนารถ รัชตศรี 41,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.91/63                   1 ตลุาคม 

2562

92 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 49,110 49,110 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 49,110 น.ส.สมหญิง สมสขุ 49,110
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.92/63                   1 ตลุาคม 

2562

93 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,150 42,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณี พอ่ค้า 42,150 น.ส.อรุณี พอ่ค้า 42,150
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.93/63                   1 ตลุาคม 

2562

94 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 40,470 40,470 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุา พุม่พวย 40,470 น.ส.อษุา พุม่พวย 40,470
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.94/63                   1 ตลุาคม 

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

95 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 56,640 56,640 เฉพาะเจาะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 56,640 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 56,640
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.95/63                   1 ตลุาคม 

2562

96 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 40,650 40,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัชา หอ่เกียรติ 40,650 น.ส.ณชัชา หอ่เกียรติ 40,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.96/63                   1 ตลุาคม 

2562

97 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 52,830 52,830 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 52,830 น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 52,830
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.97/63                   1 ตลุาคม 

2562

98 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,210 39,210 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปภสัรา พิรุณเจริญพร 39,210 น.ส.ปภสัรา พิรุณเจริญพร 39,210
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.98/63                   1 ตลุาคม 

2562

99 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,510 39,510 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 39,510 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 39,510
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.99/63                   1 ตลุาคม 

2562

100 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,910 38,910 เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุมิล บงัพิมาย 38,910 น.ส.สวุมิล บงัพิมาย 38,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.100/63                   1 ตลุาคม

 2562

101 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,940 38,940 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 38,940 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 38,940
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.101/63                   1 ตลุาคม

 2562

102 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,420 39,420 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 39,420 น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 39,420
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.102/63                   1 ตลุาคม

 2562

103 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,710 37,710 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 37,710 น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 37,710
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.103/63                   1 ตลุาคม

 2562

104 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตติกา สทุธิลกัษณ์ 39,000 น.ส.จิตติกา สทุธิลกัษณ์ 39,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.104/63                   1 ตลุาคม

 2562

105 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,730 44,730 เฉพาะเจาะจง น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 44,730 น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 44,730
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.105/63                   1 ตลุาคม

 2562

106 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,280 38,280 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทิวา แสงกดุเลาะ 38,280 น.ส.จนัทิวา แสงกดุเลาะ 38,280
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.106/63                   1 ตลุาคม

 2562

107 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,280 38,280 เฉพาะเจาะจง น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงค์ 38,280 น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงค์ 38,280
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.107/63                   1 ตลุาคม

 2562

108 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,760 38,760 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 38,760 น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 38,760
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.108/63                   1 ตลุาคม

 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

109 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,570 48,570 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา บญุน ามา 48,570 น.ส.นิตยา บญุน ามา 48,570
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.109/63                   1 ตลุาคม

 2562

110 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุสรา สขุประเสริฐ 37,740 น.ส.อนสุสรา สขุประเสริฐ 37,740
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.110/63                   1 ตลุาคม

 2562

111 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,890 37,890 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 37,890 นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 37,890
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.111/63                   1 ตลุาคม

 2562

112 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,050 37,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 37,050 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 37,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.112/63                   1 ตลุาคม

 2562

113 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,380 46,380 เฉพาะเจาะจง น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 46,380 น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 46,380
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.113/63                   1 ตลุาคม

 2562

114 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,240 36,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 36,240 น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 36,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.114/63                   1 ตลุาคม

 2562

115 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,550 35,550 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา วริิยะ 35,550 น.ส.ขนิษฐา วริิยะ 35,550
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.115/63                   1 ตลุาคม

 2562

116 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,850 35,850 เฉพาะเจาะจง นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 35,850 นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 35,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.116/63                   1 ตลุาคม

 2562

117 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญานิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 45,000 น.ส.พิชญานิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.117/63                   1 ตลุาคม

 2562

118 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,510 39,510 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์ 39,510 น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์ 39,510
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.118/63                   1 ตลุาคม

 2562

119 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,100 35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชณิตา ดวงภกัดีรัมย์ 35,100 น.ส.ชณิตา ดวงภกัดีรัมย์ 35,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.119/63                   1 ตลุาคม

 2562

120 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,100 35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โครต 35,100 น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โครต 35,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.120/63                   1 ตลุาคม

 2562

121 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,560 34,560 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภาพร เฟ่ืองผล 34,560 น.ส.นภาพร เฟ่ืองผล 34,560
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.121/63                   1 ตลุาคม

 2562

122 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 43,980 43,980 เฉพาะเจาะจง นายกฤษธร สาเอ่ียม 43,980 นายกฤษธร สาเอ่ียม 43,980
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.122/63                   1 ตลุาคม

 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

123 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,560 34,560 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุสรา วงษ์จนัทา 34,560 น.ส.อนสุสรา วงษ์จนัทา 34,560
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.123/63                   1 ตลุาคม

 2562

124 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,270 45,270 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 45,270 น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 45,270
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.124/63                   1 ตลุาคม

 2562

125 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรณภค ลิขิตเจริญ 34,200 น.ส.ภรณภค ลิขิตเจริญ 34,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.125/63                   1 ตลุาคม

 2562

126 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรภรร์ บอืทอง 33,900 น.ส.พชัรภรร์ บอืทอง 33,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.126/63                   1 ตลุาคม

 2562

127 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณราย ดอกไม้เพ็ง 33,900 น.ส.พรรณราย ดอกไม้เพ็ง 33,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.127/63                   1 ตลุาคม

 2562

128 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชนนัท์ จงใจ 33,900 น.ส.ณิชนนัท์ จงใจ 33,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.128/63                   1 ตลุาคม

 2562

129 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐธิดา สาสาร 33,900 น.ส.ณฐธิดา สาสาร 33,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.129/63                   1 ตลุาคม

 2562

130 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,080 34,080 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา แก้วมะณี 34,080 น.ส.อารียา แก้วมะณี 34,080
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.130/63           1 ตลุาคม 2562

131 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล โกมลเสวนิ 90,000 นางนฤมล โกมลเสวนิ 90,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.131/63           1 ตลุาคม 2562

132 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000 นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.132/63           1 ตลุาคม 2562

133 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.สจิตรา เศรษฐอดุม 75,000 น.สจิตรา เศรษฐอดุม 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.133/63           1 ตลุาคม 2562

134 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.134/63           1 ตลุาคม 2562

135 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000 นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.135/63           1 ตลุาคม 2562

136 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดารณี หมูข่จรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดารณี หมูข่จรพนัธ์ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.136/63           1 ตลุาคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

137 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพยวรรณ ปริญญาศิริ 75,000 น.ส.ทิพยวรรณ ปริญญาศิริ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.137/63           1 ตลุาคม 2562

138 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชตา พงศ์รุจกัร 75,000 น.ส.รัชตา พงศ์รุจกัร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.138/63           4 ตลุาคม 2562

139 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธวชับลูย์ 33,000 นายธนพล ธวชับลูย์ 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.139/63           4 ตลุาคม 2562

140 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธีุรา บญุประสม 33,000 น.ส.สธีุรา บญุประสม 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.140/63           4 ตลุาคม 2562

141 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นส.กรกนก แก่นแก้ว 42,000 นส.กรกนก แก่นแก้ว 42,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.141/63           4 ตลุาคม 2562

142 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองขวญั แข็งแรง 33,000 น.ส.ครองขวญั แข็งแรง 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.142/63           4 ตลุาคม 2562

143 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั บรรจง 26,000 นายฉัตรชยั บรรจง 26,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.143/63           4 ตลุาคม 2562

144 ยกเลิกเน่ืองจากไมมี่การจ้าง  -  -  -  -  -  -  -  - บจ.อ.144/63           1 ตลุาคม 2562

145 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิวลัย์ แก่นจรรยา 54,000 น.ส.มะลิวลัย์ แก่นจรรยา 54,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ
บจ.อ.145/63           4 ตลุาคม 2562

146 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุะกะ 3,000 นายกรณยั พิมพสรุะกะ 3,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.146/63           24 ตลุาคม 

2562

147 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั บรรจง 26,000 นายฉัตรชยั บรรจง 26,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.147/63           25 ตลุาคม 

2562

148 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุะกะ 120,000 นายกรณยั พิมพสรุะกะ 120,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.148/63           25 ตลุาคม 

2562

149 จ้างเชา่เวบ็ไซต์ 16,920 16,920 เฉพาะเจาะจง บ.บตุิรอน จ ากดั 16,920 บ.บตุิรอน จ ากดั 16,920
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.149/63           29 ตลุาคม 

2562

150 จ้างซอ่มคอมฯ 10,593 10,593 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไซน์ 10,593 บ.ซนัไซน์ 10,593
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.150/63           30 ตลุาคม 

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

151 จ้างซอ่มรถนง-6625 47,411.70 47,411.70 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 47,411.70 บ.สยามพระราม5 47,411.70
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.151/63           30 ตลุาคม 

2562

152 ซือ้น า้ดืม่ 66,010 66,010 เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล 66,010 ม.มหิดล 66,010
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.1/63               1 ตลุาคม 

2562

153 ซือ้วสัดคุอมฯ 86,510 86,510 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 86,510 วบิลูกิจ 86,510
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.2/63               7 ตลุาคม 

2562

154 ซือ้วสัดคุอมฯ 87,308 87,308 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 87,308 วบิลูกิจ 87,308
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.3/63           15 ตลุาคม 

2562

155 ซือ้วสัดสุ านกังาน 68,477.86 68,477.86 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 68,477.86 ร้านคุ้มแก้ว 68,477.86
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.4/63            21 ตลุาคม 

2562

156 ซือ้แบตเตอร่ี 3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 3,745 บ.สยามพระราม5 3,745
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.5/63            24 ตลุาคม 

2562

157 ซือ้วสัดคุอมฯ 81,950 81,950 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 81,950 วบิลูกิจ 81,950
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.6/63            28 ตลุาคม 

2562

158 ซือ้วสัดคุอมฯ 79,500 79,500 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 79,500 วบิลูกิจ 79,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.7/63            28 ตลุาคม 

2562

159 ซือ้แผ่นอาหารเลีย้งเชือ้ 23,112 23,112 เฉพาะเจาะจง บ.ออสคอน จ ากดั 23,112 บ.ออสคอน จ ากดั 23,112
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.8/63             11 ตลุาคม 

2562

160 ซือ้ชดุตรวจสอบสารแอฟลาทอกซนั 14,980 14,980 เฉพาะเจาะจง บ.สยามอินเตอร์ควอลิตี ้ 14,980 บ.สยามอินเตอร์ควอลิตี ้ 14,980
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.9/63            11 ตลุาคม 

2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     31     เดือน     ตุลำคม   พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยาทา่เรือเอกชน ปท 10 เดือน ต.ค. 

2562

24,000.00            24,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนภา ลาวะลี 24,000.00 น.ส.พรนภา ลาวะลี 24,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 67/63 ลว 1 ต.ค. 2562

2

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยา ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

(ผู้โดยสารระหวา่งประเทศ) เดือน 

ต.ค. 2562

21,600.00            21,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สกุฤตา  ลีชวง 21,600.00 น.ส. สกุฤตา  ลีชวง 21,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด .66/63 ลว 1 ต.ค. 2562

3

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยาทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

(คลงัสินค้า)เดือน ต.ค. 2562

48,000.00            48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวนพิศ  กระบตัร์ทอง 48,000.00 น.ส.ชวนพิศ  กระบตัร์ทอง 48,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 75/63 ลว 1 ต.ค. 2562

4
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยา เชียงของ เดือน ต.ค. 2562
24,000.00            24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร บวัละพนัธ์ 24,000.00 นายสมจิตร บวัละพนัธ์ 24,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 74/63 ลว 1 ต.ค. 2562

5
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยา ทา่เรือกรุงเทพฯ เดือน ต.ค. 2562
36,000.00            36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณเพ็ญ สดใส 36,000.00 นางสาววรรณเพ็ญ  สดใส 36,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 73/63 ลว 1 ต.ค. 2562

6
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยา บางเสาธง เดือน ต.ค. 2562
12,000.00            12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบบุผา จอู าไพ 12,000.00 นางบบุผา จอู าไพ 12,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 71/63 ลว 1 ต.ค. 2562

7
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยาลาดกระบงั  เดือน ต.ค. 2562
42,000.00            42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงดาว เลือ่นสทุธิ 42,000.00 นางสาวแสงดาว เลือ่นสทุธิ 42,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 76/63 ลว 1 ต.ค. 2562

8
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยา แอคทู-ลัม่ เดือน ต.ค. 2562
12,000.00            12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เฟ่ืองสกลู สมดี 12,000.00 น.ส.เฟ่ืองสกลู สมดี 12,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 77/63 ลว 1 ต.ค. 2562

9

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยาแมฟ้่าหลวงเชียงราย เดือน ต.ค. 

2562

9,600.00              9,600.00 เฉพาะเจาะจง นางพรรัตน์  เสนา 9,600.00 นางพรรัตน์ เสนา 9,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 70/63 ลว 1 ต.ค. 2562

10

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยา ทา่เรือแหลมฉบงั เดือน ต.ค. 

2562

43,920.00            43,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสมวรรณ สวยสม 43,920.00 นางสมวรรณ สวยสม 43,920.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 68/63 ลว 1 ต.ค. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

11
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยา แมส่าย เดือน ต.ค. 2562
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บญุฑริกา  แซเ่ตียว 12,000.00 นางบญุฑริกา แซเ่ตียว 12,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด .69/63 ลว 1 ต.ค. 2562

12

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและ

ยาทา่เรือน า้ลกึสงขลา เดือน ต.ค. 

2562

28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์ บญุเพ็ชร 28,800.00 นางกรรณิการ์ บญุเพ็ชร 28,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด 72/63 ลว 1 ต.ค. 2562

13 คา่น า้ดืม่ เดือน ต.ค. 2562 14,000.00 14,000 เฉพาะเจาะจง โรงงานต้นน า้ มหิดล 14,000.00 โรงงานต้นน า้ มหิดล 14,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ซ 72/63 ลว 1 ต.ค. 2562

14
เข่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ดา่น

อาหารและยาทุง่ช้าง จงัหวดัน่าน
60,176.00 60,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัง้กี ้แคปปิตอล จ ากดั 60,176.00 บริษัท มัง้กี ้แคปปิตอล จ ากดั 60,176.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.3/63         วนัที ่1 ต.ค. 

62

15 ซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์    กพ 7595 10,166.07 10,166.07 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสนัปัตตานี 10,166.07 บจก.สยามนิสสนัปัตตานี 10,166.07 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
         บจด.101/63         วนัที ่9 

ต.ค. 62

16 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ                     46,350                 46,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาภาวดี  มว่งโมรา                         46,350 น.ส.อาภาวดี  มว่งโมรา                     46,350 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.4/63 ลว. 1 ต.ค. 62

17 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ                     35,850                 35,850 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณุ                         35,850 น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณุ                     35,850 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.5/63 ลว. 1 ต.ค. 62

18
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
                    30,300                 30,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัฑิณี จนัทร์กระจา่ง                          30,300 น.ส.ณฐัฑิณี จนัทร์กระจา่ง                      30,300 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.6/63 ลว. 1 ต.ค. 62

19
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานระบบ

คณุภาพดา่นอาหารและยา
                    37,800                 37,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน                         37,800 น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน                     37,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.7/63 ลว. 1 ต.ค. 62

20

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานในการ

ประสานงาน

ด้านตา่งประเทศ 
                    64,950                 64,950 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน  นกุนัยา                         64,950 นางแสงเดือน  นกุนัยา                     64,950 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.8/63 ลว. 1 ต.ค. 62

21  ผู้ชว่ยปฏบิตัิงานธรุการด้านพสัดุ                     36,600                 36,600 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ปรากฏผล                         36,600 นายอานนท์  ปรากฏผล                     36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.9/63 ลว. 1 ต.ค. 62

22
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานติดตาม

และปราบปราม
                    37,920                 37,920 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกณีุ                         37,920 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกณีุ                     37,920 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.10/63 ลว. 1 ต.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

23
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่ปราบปราม

และประสานงานการน าเข้า-สง่ออก
                    36,000                 36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  ตนัสงูเนิน                         36,000 น.ส.เบญจมาศ  ตนัสงูเนิน                     36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.11/63 ลว. 1 ต.ค. 62

24 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ                     32,100                 32,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตรีรัตน์  ดวงแข                         32,100 น.ส.ตรีรัตน์  ดวงแข                     32,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.12/63 ลว. 1 ต.ค. 62

25 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ                     40,500                 40,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์                         40,500 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์                     40,500 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.13/63 ลว. 1 ต.ค. 62

26
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 
                    75,000                 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาภรณ์  อ านวยกิจ                         75,000 น.ส.สภุาภรณ์  อ านวยกิจ                     75,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.14/63 ลว. 1 ต.ค. 62

27
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหาร

และยาลาดกระบงั
                    54,150                 54,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณลกัษณ์  โพธ์ิศรีอุน่                         54,150 น.ส.พรรณลกัษณ์  โพธ์ิศรีอุน่                     54,150 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.15/63 ลว. 1 ต.ค. 62

28
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ ณ 

ดา่นอาหารและยาลาดกระบงั
                    43,800                 43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.พาซีย๊ะ  มซูอ                         43,800 น.ส.พาซีย๊ะ  มซูอ                     43,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.16/63 ลว. 1 ต.ค. 62

29
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่ปราบปราม

และประสานงานการน าเข้า-สง่ออก
                    36,000                 36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว                         36,000 น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว                     36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.17/63 ลว. 1 ต.ค. 62

30
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีรั่บ - สง่ ตวัอยา่ง

และบนัทีกีผลวเิคราะห์
                    32,700                 32,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด                         32,700 น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด                     32,700 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.18/63 ลว. 1 ต.ค. 62

31 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ                     57,300                 57,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนภา  พุม่ด้วง                         57,300 น.ส.เนตรนภา  พุม่ด้วง                     57,300 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.19/63 ลว. 1 ต.ค. 62

32 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                     35,040                 35,040 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธุ์  ธนะเพ่ิม                         35,040 นายพงษ์พนัธุ์  ธนะเพ่ิม                     35,040 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.20/63 ลว. 1 ต.ค. 62

33
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ 

ณ ดา่นอาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
                    36,600                 36,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรวดี  ศรีสกุใส                         36,600 น.ส.ภทัรวดี  ศรีสกุใส                     36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.21/63 ลว. 1 ต.ค. 62

34

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้าน

ธรุการ ณ ดา่นอาหารและยาทา่เรือ

กรุงเทพ

                    48,780                 48,780 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร    ข าสา                         48,780 นางจิราพร    ข าสา                     48,780 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.22/63 ลว. 1 ต.ค. 62

35
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ 

ณ ดา่นอาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
                    44,400                 44,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรานี  พุม่พวง                         44,400 น.ส.ปรานี  พุม่พวง                     44,400 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.23/63 ลว. 1 ต.ค. 62

36
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บตวัอยา่ง ณ 

ดา่นอาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
                    54,390                 54,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศานาถ   ฤทธิชยั                         54,390 น.ส.นิศานาถ   ฤทธิชยั                     54,390 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.24/63 ลว. 1 ต.ค. 62

37

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ 

ณ ดา่นอาหารและยาทา่เรือเอกชน 

ปท.๑๐

                    42,720                 42,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี                         42,720 น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี                     42,720 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.25/63 ลว. 1 ต.ค. 62

38

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานดา่น

อาหารและยาทา่เรือเอกชนบริษัท

แอคท-ูลัม่

                    42,720                 42,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์  สอนสงคราม                         42,720 น.ส.พชัราภรณ์  สอนสงคราม                     42,720 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.26/63 ลว. 1 ต.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

39

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน ณ 

ดา่นอาหารและยาทา่เรือน า้ลกึ

สงขลา

                    46,200                 46,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พฤษพรรณ  บญุเพ็ชร                         46,200 น.ส.พฤษพรรณ  บญุเพ็ชร                     46,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.27/63 ลว. 1 ต.ค. 62

40

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน ณ 

ดา่นอาหารและยาทา่เรือน า้ลกึ

สงขลา

                    36,000                 36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สดุารัตน์  เพ็ญมาศ                         36,000 น.ส.สดุารัตน์  เพ็ญมาศ                     36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.28/63 ลว. 1 ต.ค. 62

41
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและ

ยาทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ .สงขลา
                    45,000                 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช  ไชยรัตน์                         45,000 นายเอกราช  ไชยรัตน์                     45,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.29/63 ลว. 1 ต.ค. 62

42
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและ

ยาทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ .สงขลา
                    42,000                 42,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลุญาดา  เหลือผล                         42,000 น.ส.กลุญาดา  เหลือผล                     42,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.30/63 ลว. 1 ต.ค. 62

43

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสาร

ขาเข้า) 

                    61,320                 61,320 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฤดี  เล็กการดี                         61,320 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี                     61,320 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด31/63 ลว. 1 ต.ค. 62

44

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสาร

ขาเข้า) 

                    46,950                 46,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.พริมรัศม์ิ  กฤษณะประพนัธ์                         46,950 น.ส.พริมรัศม์ิ  กฤษณะประพนัธ์                     46,950 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.32/63 ลว. 1 ต.ค. 62

45

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสาร

ขาเข้า) 

                    58,650                 58,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์                         58,650 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์                     58,650 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.33/63 ลว. 1 ต.ค. 62

46

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสาร

ขาเข้า) 

                    57,660                 57,660 เฉพาะเจาะจง น.ส.วฒิุวรรณ  เลิศววิฒัน์ชยัยะ                         57,660 น.ส.วฒิุวรรณ  เลิศววิฒัน์ชยัยะ                     57,660 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.34/63 ลว. 1 ต.ค. 62

47

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสาร

ขาเข้า) 

                    60,630                 60,630 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์                         60,630 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์                     60,630 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.35/63 ลว. 1 ต.ค. 62

48

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด้่านธรุการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่อากาศยานสวุรรณ

ภมิู (คลงัสินค้า)

                    55,050                 55,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์                         55,050 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์                     55,050 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.36/63 ลว. 1 ต.ค. 62

49

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น ณ ดา่นอาหาร

และยาทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

(คลงัสินค้า)

                    36,600                 36,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.กงัสดาล  นาคเกิด                         36,600 น.ส.กงัสดาล  นาคเกิด                     36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.37/63 ลว. 1 ต.ค. 62

50

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและ

ยาทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

(คลงัสินค้า)

                    36,600                 36,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา                         36,600 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา                     36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.38/63 ลว. 1 ต.ค. 62

51 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                     42,300                 42,300 เฉพาะเจาะจง นายวรพล  แก้วเผือก                         42,300 นายวรพล  แก้วเผือก                     42,300 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.39/63 ลว. 1 ต.ค. 62

52
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา ณ

 ทา่อากาศยานเชียงราย จ. เชียงราย
                    65,460                 65,460 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  ขตัิยะราช                         65,460 นางวาสนา  ขตัิยะราช                     65,460 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.40/63 ลว. 1 ต.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

53
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

แมส่าย จ.เชียงราย
                    63,090                 63,090 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์  ไชยศรี                         63,090 นางธิดารัตน์  ไชยศรี                     63,090 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.41/63 ลว. 1 ต.ค. 62

54
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

แมส่าย จ.เชียงราย
                    43,800                 43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.สชุาดา  หงษืค า                         43,800 น.ส.สชุาดา  หงษืค า                     43,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.42/63 ลว. 1 ต.ค. 62

55
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและ

ยาเชียงของ และเชียงแสน
                    48,300                 48,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณัฑิรา  ธนะสมบตัิ                         48,300 น.ส.มณัฑิรา  ธนะสมบตัิ                     48,300 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.43/63 ลว. 1 ต.ค. 62

56
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและ

ยาเชียงของ และเชียงแสน
                    58,200                 58,200 เฉพาะเจาะจง นายวรเชท  ศรีกนัไชย                         58,200 นายวรเชท  ศรีกนัไชย                     58,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.44/63 ลว. 1 ต.ค. 62

57
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและ

ยาเชียงของ และเชียงแสน
                    44,100                 44,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภดิา  สโุพธิณะ                         44,100 น.ส.โสภดิา  สโุพธิณะ                     44,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.45/63 ลว. 1 ต.ค. 62

58
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานดา่น

อาหารและยาทา่อากาศยานอูต่ะเภา
                    48,600                 48,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ                         48,600 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ                     48,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.46/63 ลว. 1 ต.ค. 62

59
ผู้ชว่ยปฏบิตัิงานธรุการด้านพสัด ุ- 

ครุภณัฑ์
                    36,060                 36,060 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร                         36,060 นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร                     36,060 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.47/63 ลว. 1 ต.ค. 62

60 จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ                     50,100                 50,100 เฉพาะเจาะจง นางกิตติกา  ชีวะเจริญ                         50,100 นางกิตติกา  ชีวะเจริญ                     50,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.48/63 ลว. 1 ต.ค. 62

61 จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บตวัอยา่ง                     51,000                 51,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัญจรัตน์  บตัรมาก                         51,000 น.ส.ปัญจรัตน์  บตัรมาก                     51,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.49/63 ลว. 1 ต.ค. 62

62 จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บตวัอยา่ง                     36,600                 36,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี                         36,600 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี                     36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.50/63 ลว. 1 ต.ค. 62

63
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่และเจ้าหน้าที่

จดัเรียงเอกสารผลิตภณัฑ์สขุภาพ
                    42,480                 42,480 เฉพาะเจาะจง น.ส.วจีพร  สวุรรณเรืองฉาย                         42,480 น.ส.วจีพร  สวุรรณเรืองฉาย                     42,480 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.51/63 ลว. 1 ต.ค. 62

64 จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ                     35,100                 35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัธิยา    ศรีบดุดา                         35,100 น.ส.นนัธิยา    ศรีบดุดา                     35,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.52/63 ลว. 1 ต.ค. 62

65
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ 

ดา่นอาหารและยาทา่เรือแหลมฉบงั
                    35,100                 35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภสัรดาณช  สารีเกิด                         35,100 น.ส.ภสัรดาณช  สารีเกิด                     35,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.3/63 ลว. 1 ต.ค. 62

66
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

ปาดงัเบซาร์ จ.สงขลา
                    55,800                 55,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว                         55,800 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว                     55,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.54/63 ลว. 1 ต.ค. 62

67
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

ปาดงัเบซาร์ จ.สงขลา
                    43,800                 43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกสร  คละจิตร                         43,800 น.ส.เกสร  คละจิตร                     43,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.55/63 ลว. 1 ต.ค. 62

68
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

สะเดา จ.สงขลา
                    49,200                 49,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัวดี  เจริญศิลป์                         49,200 น.ส.ณฐัวดี  เจริญศิลป์                     49,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.56/63 ลว. 1 ต.ค. 62

69
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

สะเดา จ.สงขลา
                    49,200                 49,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษวรินทร์  วงษสวุรรณ                         49,200 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสวุรรณ                     49,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.57/63 ลว. 1 ต.ค. 62

70
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

สะเดา จ.สงขลา
                    49,200                 49,200 เฉพาะเจาะจง นายเตชิษฎ์  กระจายศรี                         49,200 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี                     49,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.58/63 ลว. 1 ต.ค. 62

71
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานกรุงเทพ 
                    43,800                 43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.สริุษา  ชทูอง                         43,800 น.ส.สริุษา  ชทูอง                     43,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.59/63 ลว. 1 ต.ค. 62

72
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานกรุงเทพ 
                    43,200                 43,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฤทยั  ผลผลา                         43,200 น.ส.มลฤทยั  ผลผลา                     43,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.60/63 ลว. 1 ต.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

73
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานกรุงเทพ 
                    50,340                 50,340 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก                         50,340 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก                     50,340 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.61/63 ลว. 1 ต.ค. 62

74
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและ

ยาเชียงของ และเชียงแสน
                    60,900                 60,900 เฉพาะเจาะจง นายธง  วชิาเร็ว                         60,900 นายธง  วชิาเร็ว                     60,900 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.62/63 ลว. 1 ต.ค. 62

75

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานดา่น

อาหารและยาพระสมทุรเจดีย์ สมทุ

ปราการ และดา่นทา่เรือเอกชน 

บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ 

จ ากดั

                    33,900                 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนารัตน์  เพลาจนัทร์                         33,900 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจนัทร์                     33,900 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.63/63 ลว. 1 ต.ค. 62

76 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                     32,100                 32,100 เฉพาะเจาะจง นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง                         32,100 นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง                     32,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.64/63 ลว. 1 ต.ค. 62

77 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                       9,500                   9,500 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                           9,500 นายเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                       9,500 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.65/63 ลว. 1 ต.ค. 62

78 ซือ้แบตเตอร่ี Raman 10,700.00            10,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมีภณัฑ์ จ ากดั
10,700.00

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์

เคมีภณัฑ์ จ ากดั
10,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.2/63 ลว 24 ต.ค. 62

79 ซือ้แบตเตอร่ี Raman 5,350.00              5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ สเปค จ ากดั 5,350.00 บริษัท ซายน์ สเปค จ ากดั 5,350.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.3/63 ลว 24 ต.ค. 62

80 จ้างวเิคราะห์สารพาราคอต 499,262.00 499,262.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากดั 499,262.00 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากดั 499,262.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.102/63 ลว 28 ต.ค. 62

81
จ้างจดัเก็บเอกสารและบริหาร

เอกสาร ของส านกัดา่นอาหารและยา
214,500.00 214,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 214,500.00 บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 214,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจด.1/63

ลงวนัที ่1 ต.ค. 2562

82 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 136,900.00 136,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 136,900.00 บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 136,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจด.2/63

ลงวนัที ่1 ต.ค. 2562

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

๑
ตรวจตดัข่าวจากหนงัสือพิมพ์และ

เวบ็ไซต์
๔๙๙,๔๗๖.๐๐ ๔๙๙,๔๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.อินโฟเควสท์ ๔๙๙,๔๗๖.๐๐ บจก.อินโฟเควสท์ ๔๙๙,๔๗๖.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาว ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ดิทโต้(ประเทศไทย) ๖๐,๐๐๐.๐๐ บจก.ดิทโต้(ประเทศไทย) ๖๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

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

วนัที่…๒๕...เดือน…ตลุาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม...๒๕๖๒......



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓ เหมาปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป ๗๗,๔๐๐.๐๐ ๗๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญ็จมาศ  พนัทวี ๗๗,๔๐๐.๐๐ นางสาวเบญ็จมาศ  พนัทวี ๗๗,๔๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๓/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๔ เหมาปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป ๔๔,๔๐๐.๐๐ ๔๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยาพชัร  สีดา ๔๔,๔๐๐.๐๐ นางสาวปิยาพชัร  สีดา ๔๔,๔๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๔/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๕ เหมาปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นวลพรรณ  สขุสนัต์รุ่งเรือง ๒๘,๘๐๐.๐๐ นวลพรรณ  สขุสนัต์รุ่งเรือง ๒๘,๘๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๕/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๖ เหมาปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป ๓๙,๖๐๐.๐๐ ๓๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๓๙,๖๐๐.๐๐ นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๓๙,๖๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๖/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๗
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

พฤติกรรมการบริโภค
๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วา่ที ่ร.ต. หญิง ชนิดา  พานทอง ๓๓,๐๐๐.๐๐ วา่ที ่ร.ต. หญิง ชนิดา  พานทอง ๓๓,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๗/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๘
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

พฤติกรรมการบริโภค
๓๔,๘๐๐.๐๐ ๓๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๓๔,๘๐๐.๐๐ นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๓๔,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๘/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๙
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

เครือข่าย
๔๔,๗๐๐.๐๐ ๔๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ใจสมคัร ๔๔,๗๐๐.๐๐ นางสาวชลิตา ใจสมคัร ๔๔,๗๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๙/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๐
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

เครือข่าย
๔๙,๘๐๐.๐๐ ๔๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๔๙,๘๐๐.๐๐ นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๔๙,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๐/๒๕๖๓     วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๑
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

เครือข่าย
๓๖,๙๐๐.๐๐ ๓๖,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี ๓๖,๙๐๐.๐๐ นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี ๓๖,๙๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑/๒๕๖๓        วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๒ เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สารสนเทศ ๓๕,๕๘๐.๐๐ ๓๕,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสธิุดา  บตุทะนา ๓๕,๕๘๐.๐๐ นางสาวสธิุดา  บตุทะนา ๓๕,๕๘๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๓ เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สารสนเทศ ๓๖,๕๔๐.๐๐ ๓๖,๕๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๓๖,๕๔๐.๐๐ นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๓๖,๕๔๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๔ เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สารสนเทศ ๖๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๖๓,๐๐๐.๐๐ นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๖๓,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๔/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๕ เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สารสนเทศ ๔๗,๗๐๐.๐๐ ๔๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  ธนธนวฒัน์ ๔๗,๗๐๐.๐๐ นางสาวรมิดา  ธนธนวฒัน์ ๔๗,๗๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๖ เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สารสนเทศ ๔๘,๖๐๐.๐๐ ๔๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  รุ่งรัตน์ ๔๘,๖๐๐.๐๐ นายอาทิตย์  รุ่งรัตน์ ๔๘,๖๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๖/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๗ เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สารสนเทศ ๕๐,๗๐๐.๐๐ ๕๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวริทธ์ิพล  ชนุหสวุรรณ ๕๐,๗๐๐.๐๐ นายวริทธ์ิพล  ชนุหสวุรรณ ๕๐,๗๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๗/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๗๒

๑๘ เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สารสนเทศ ๖๒,๗๐๐.๐๐ ๖๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นาวทวชา  เพชรบญุยงั ๖๒,๗๐๐.๐๐ นาวทวชา  เพชรบญุยงั ๖๒,๗๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๘/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๙
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายฐิติพนัธ์  มงักรงาม ๔๕,๐๐๐.๐๐ นายฐิติพนัธ์  มงักรงาม ๔๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๙/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๐
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๔๗,๗๐๐.๐๐ ๔๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๗,๗๐๐.๐๐ นายธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๗,๗๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๐/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๑
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๕๕,๙๕๐.๐๐ ๕๕,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยัภทัร  เปมะวภิาต ๕๕,๙๕๐.๐๐ นายชยัภทัร  เปมะวภิาต ๕๕,๙๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๑/๒๕๖๓       วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๒
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๔๕,๖๐๐.๐๐ ๔๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์  สาลีวรรณ ๔๕,๖๐๐.๐๐ นางสาวธิดารัตน์  สาลีวรรณ ๔๕,๖๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๒/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๓
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๓๘,๕๕๐.๐๐ ๓๘,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐ นางสาวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๓/๒๕๖๓      วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๔
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๕๗,๔๕๐.๐๐ ๕๗,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนะรารัตน์  แสนสขุ ๕๗,๔๕๐.๐๐ นางสาวนะรารัตน์  แสนสขุ ๕๗,๔๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๔/๒๕๖๓     วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๕
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

ระบบ
๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรีภทัร  เหลา่เขตกิจ ๑๓,๐๐๐.๐๐ นายวรีภทัร  เหลา่เขตกิจ ๑๓,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๕/๒๕๖๓     วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๖
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

ระบบ
๔๐,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๔๐,๕๐๐.๐๐ นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๔๐,๕๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๖/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๗
ผลิตวดีิทศัน์ชดุ อย. มิติใหม ่รวดเร็ว

 ปลอดภยั ใสใ่จผู้บริโภค
๙๙,๙๓๘.๐๐ ๙๙,๙๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากดั ๙๙,๙๓๘.๐๐ บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากดั ๙๙,๙๓๘.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๒๘ ซอ่มรถยนต์ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ๓๒,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๘/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

๒๙ ออกแบบและผลิตroll up ๒๕,๐๓๘.๐๐ ๒๕,๐๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์เซอร์วสิ ๒๕,๐๓๘.๐๐ บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์เซอร์วสิ ๒๕,๐๓๘.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๙/๒๕๖๓      วนัที ่

๒๔/๑๐/๒๕๖๒

๓๐ ซือ้น า้ดืม่ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน า้ดืม่ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ร้านยอดน า้ดืม่ ๑๘,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ. ๑/๒๕๖๓       วนัที ่

๑๑/๑๐/๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 52,800.00 52,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จ ากดั (มหาชน) 52,800.00 บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จ ากดั 52,800.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.1/2562 ลว.2 ตค.61

ปีงบประมาณ 2563  (มหาชน) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2  จดัจ้างน าข้อมลูฯ 61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระววีรรณ ปรานพรม 61,500.00 นางสาวระววีรรณ ปรานพรม 61,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.2/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

3 จดัจ้างท าและประสานฯ OTOP 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีมานนัท์ กหุลาบเพ็ชรทอง 47,700.00 นางสาวธีมานนัท์ กหุลาบเพ็ชรทอง 47,700.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.3/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

4 จดัจ้างท างานด้านธรุการกลุม่ฯ 34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา สีอ่อน 34,800.00 นางสาวอรอมุา สีอ่อน 34,800.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.4/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

5 จดัจ้างท างานด้านธรุการ 64,500.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แป้นกลม 64,500.00 นางสาวประภาพร แป้นกลม 64,500.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.5/2563 ลว.2 ตค.62

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จดัจ้างท างานสารบรรณฯ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตพร สืบมงคลชยั 10,000.00 นางสาวกฤตพร สืบมงคลชยั 10,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.6/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

7 จดัจ้างท างานประเมินคณุภาพฯ 46,350.00 46,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 46,350.00 นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 46,350.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.7/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

8 จดัจ้างท างานด้านพสัดจุดัซือ้จดัจ้างฯ 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร อ ่าอ่อน 43,500.00 นางสาวพิไลพร อ ่าอ่อน 43,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.8/2563 ลว.2 ตค.62

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

9 จดัจ้างท างานด้านพสัดฯุ 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรินทร์ โสภณ 76,500.00 นางสาวไพรินทร์ โสภณ 76,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.9/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

10 จดัจ้างท างานด้านธรุการฯ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติมา สขุแสนนาน 10,000.00 นางจิตติมา สขุแสนนาน 10,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.10/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

11 จดัจ้างพนกังานขบัรถยนต์ 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ขนุเอม 47,700.00 นายส าราญ ขนุเอม 47,700.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.11/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

12 จดัจ้างดแูลผู้ใช้งานระบบฯ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ไชยราช 45,000.00 นายนราธิป ไชยราช 45,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.12/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

13 จดัจ้างบริหารจดัการฯ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี กลีบจอหอ 49,800.00 นางสาวภารดี กลีบจอหอ 49,800.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.13/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

14 จดัจ้างบริหารจดัการฯ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบณัฑิต นวนเนตร 48,000.00 นายบณัฑิต นวนเนตร 48,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.14/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

15 จดัจ้างท างานด้านธรุการฯ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพรพรรณ บญุแท้ 20,000.00 นางสาวนวพรพรรณ บญุแท้ 20,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.16/2563 ลว.31 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

16 จดัจ้างท างานด้านสารบรรณฯ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตพร สืบมงคลชยั 20,000.00 นางสาวกฤตพร สืบมงคลชยั 20,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.19/2563 ลว.31 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

17 จดัจ้างท างานด้านธรุการฯ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติมา สขุแสนนาน 20,000.00 นางจิตติมา สขุแสนนาน 20,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.20/2563 ลว.31 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

18 จดัจ้างเหมาบริการฯ 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 480,000.00 บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 480,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.21/2563 ลว.31 ตค.62

คอนซลัติง้ จ ากดั คอนซลัติง้ จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

19 จดัจ้างเหมาบริการฯ 410,000.00 410,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศภคั แจ้งเจนกิจ 410,000.00 นายพงศภคั แจ้งเจนกิจ 410,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.22/2563 ลว.31 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

20 จดัจ้างเหมาบริการฯ 470,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง บรืษัท เดอะลอวไีนซ์ 470,000.00 บรืษัท เดอะลอวไีนซ์ 470,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.23/2563 ลว.31 ตค.62

อีเว้นท์ แอนด์ อีเว้นท์ แอนด์ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

15 ซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภคฯ 9,975.00 9,975.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานผลิตน า้ดืน่ (ต้นน า้) 9,975.00 โรงงานผลิตน า้ดืน่ (ต้นน า้) 9,975.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.1/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

16 ซือ้วสัดสุ านกังาน จ านวน 16 รายการ 19,487.91 19,487.91 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 19,487.91 ร้านคุ้มแก้ว 19,487.91  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.2/2563 ลว.17 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

17 ซือ้วสัดสุ านกังาน 27,713.00 27,713.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 27,713.00 บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 27,713.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.3/2563 ลว.25 ตค.62

(หมกึพิมพ์ 3 รายการ) คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้น า้ดืม่ ปีงบประมาณ 2563

 (ต.ค.62-ก.ย.63)
12,000.00               12,000.00           เฉพาะเจาะจง ยอดน า้ดืม่ 12,000 บาท ยอดน า้ดืม่ 12,000 บาท

ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 1/2563

ลว. 2 ต.ค.62

2
จ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.

63)

50,000.00               50,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์วสิ

ซพัพลาย

50,000 บาท หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์วสิ

ซพัพลาย

50,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 1/2563

ลว. 2 ต.ค.62

3
จ้างเชา่สถานทีจ่ดัเก็บเอกสาร 

ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.

65,000.00               65,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร 65,000 บาท บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร 65,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 2/2563

ลว. 2 ต.ค.62

และรำคำที่แนบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

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

วันที่   31   เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 65,670.00               65,670.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาลยั  กงวงศ์ 65,670 บาท น.ส.พจนาลยั  กงวงศ์ 65,670 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 3/2563

ลว. 2 ต.ค.62

5
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 55,200.00               55,200.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยกร  สิทธิสาร 55,200 บาท น.ส.กลัยกร  สิทธิสาร 55,200 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 4/2563

ลว. 2 ต.ค.62

6
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 68,400.00               68,400.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.พจวรรณ ชโลธร 68,400 บาท น.ส.พจวรรณ ชโลธร 68,400 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 5/2563

ลว. 2 ต.ค.62

7
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 84,360.00               84,360.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ฉันทนา  แสวงผล 84,360 บาท น.ส.ฉันทนา  แสวงผล 84,360 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 6/2563

ลว. 2 ต.ค.62

8
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 82,890.00               82,890.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทนา  บรรจงเกตุ 82,890 บาท น.ส.จนัทนา  บรรจงเกตุ 82,890 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 7/2563

ลว. 2 ต.ค.62

9
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 69,480.00               69,480.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ชตุิมา  หณุเวช 69,480 บาท น.ส.ชตุิมา  หณุเวช 69,480 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 8/2563

ลว. 2 ต.ค.62

10
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 57,690.00               57,690.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 57,690 บาท น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 57,690 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 9/2563

ลว. 2 ต.ค.62

11
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 73,470.00               73,470.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์  ด้วงจาด 73,470 บาท น.ส.พรทิพย์  ด้วงจาด 73,470 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 10/2563

ลว. 2 ต.ค.62

12
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 82,290.00               82,290.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร  เฉลียงพงษ์ 82,290 บาท น.ส.จิราพร  เฉลียงพงษ์ 82,290 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 11/2563

ลว. 2 ต.ค.62

13
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 81,063.00               81,063.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 81,060 บาท น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 81,060 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 12/2563

ลว. 2 ต.ค.62

14
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 52,590.00               52,590.00           เฉพาะเจาะจง นายธีรยทุธ  ผ่องฉวี 52,590 บาท นายธีรยทุธ  ผ่องฉวี 52,590 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 13/2563

ลว. 2 ต.ค.62

15
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 35,070.00               35,070.00           เฉพาะเจาะจง นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 35,070 บาท นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 35,070 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 14/2563

ลว. 2 ต.ค.62

16
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 31,590.00               31,590.00           เฉพาะเจาะจง นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 31,590 บาท นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 31,590 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 15/2563

ลว. 2 ต.ค.62

17
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 50,100.00               50,100.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.มชัฌมาภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บาท น.ส.มชัฌมาภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 16/2563

ลว. 2 ต.ค.62

18
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 33,090.00               33,090.00           เฉพาะเจาะจง นายณฏัฐพล ยอดด าเนิน 33,090 บาท นายณฏัฐพล ยอดด าเนิน 33,090 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 17/2563

ลว. 2 ต.ค.62

19
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทิกานต์ หนเูทียม 45,000 บาท น.ส.นนัทิกานต์ หนเูทียม 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 18/2563

ลว. 2 ต.ค.62

20
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัริดา  สกลุมา 45,000 บาท นางสาวพชัริดา  สกลุมา 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 19/2563

ลว. 2 ต.ค.62

21
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 42,000.00               42,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพิศณพุงศ์  กาละพนัธ์ 42,000 บาท นายพิศณพุงศ์  กาละพนัธ์ 42,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 20/2563

ลว. 2 ต.ค.62

22
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 30,000.00               30,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์  เชือ้เมืองพาน 30,000 บาท นางสาวธนาภรณ์  เชือ้เมืองพาน 30,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 21/2563

ลว. 2 ต.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

23
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนสัรีญา  รุ่งจ ารัสรัศมี 45,000 บาท นางสาวนสัรีญา  รุ่งจ ารัสรัศมี 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 22/2563

ลว. 2 ต.ค.62

24
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 39,000.00               39,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ  ฟักเงิน 39,000 บาท นางสาวทิพวรรณ  ฟักเงิน 39,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 23/2563

ลว. 2 ต.ค.62

25
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 47,700.00               47,700.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดหทยั  ตา่ยจนัทร์ 47,700 บาท นางสาวชิดหทยั  ตา่ยจนัทร์ 47,700 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 24/2563

ลว. 2 ต.ค.62

26
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 53,550.00               53,550.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยทิพย์  ชยานนัท์ 53,550 บาท นางสาวธนัยทิพย์  ชยานนัท์ 53,550 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 25/2563

ลว. 2 ต.ค.62

27
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 83,310.00               83,310.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสลกัจิต  สืบอาษา 83,310 บาท นางสาวสลกัจิต  สืบอาษา 83,310 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 26/2563

ลว. 2 ต.ค.62

28
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 27,000.00               27,000.00           เฉพาะเจาะจง นายกววีฒัน์  กนัทา 27,000 บาท นายกววีฒัน์  กนัทา 27,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 27/2563

ลว. 2 ต.ค.62

29
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 56,850.00               56,850.00           เฉพาะเจาะจง นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 56,850 บาท นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 56,850 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 28/2563

ลว. 2 ต.ค.62

30
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 69,930.00               69,930.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 69,930 บาท น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 69,930 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 29/2563

ลว. 2 ต.ค.62

31
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 63,420.00               63,420.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์ พลขนัธ์ 63,420 บาท น.ส.จิราภรณ์ พลขนัธ์ 63,420 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 30/2563

ลว. 2 ต.ค.62

32
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 62,850.00               62,850.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.จตพุร  ศรีฤทธ์ิเกียรติ 62,850 บาท น.ส.จตพุร  ศรีฤทธ์ิเกียรติ 62,850 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 31/2563

ลว. 2 ต.ค.62

33
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 56,490.00               56,490.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 56,490 บาท น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 56,490 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 32/2563

ลว. 2 ต.ค.62

34
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 67,950.00               67,950.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภสัสร  รอดทอง 67,950 บาท น.ส.ศิริภสัสร  รอดทอง 67,950 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 33/2563

ลว. 2 ต.ค.62

35
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 47,700.00               47,700.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญวรรณ งามวนั 47,700 บาท น.ส.เบญวรรณ งามวนั 47,700 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 34/2563

ลว. 2 ต.ค.62

36
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 33,000.00               33,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมนสั  คมัภริานนท์ 33,000 บาท นายมนสั  คมัภริานนท์ 33,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 35/2563

ลว. 2 ต.ค.62

37
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 45,000 บาท น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 36/2563

ลว. 2 ต.ค.62

38
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 48,000.00               4,800.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.ววิรรธณี  พานิช 48,000 บาท น.ส.ววิรรธณี  พานิช 48,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 37/2563

ลว. 2 ต.ค.62

39
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.รมณีย์  กระแซง 45,000 บาท น.ส.รมณีย์  กระแซง 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 38/2563

ลว. 2 ต.ค.62

40
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.วลิาวรรณ  แดนสลดั 45,000 บาท น.ส.วลิาวรรณ  แดนสลดั 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 39/2563

ลว. 2 ต.ค.62

41
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 48,000.00               48,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ 48,000 บาท น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ 48,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 40/2563

ลว. 2 ต.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

42
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 45,000 บาท น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 41/2563

ลว. 2 ต.ค.62

43
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ  จนัไทย 45,000 บาท น.ส.ศิริวรรณ  จนัไทย 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 42/2563

ลว. 2 ต.ค.62

44
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสนาน  คราประยรู 45,000 บาท นายสนาน  คราประยรู 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 44/2563

ลว. 2 ต.ค.62

45
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 53,920.00               535,920.00         เฉพาะเจาะจง นางนฤภา  วงศ์ปิยะรัตนกลุ 53,920 บาท นางนฤภา  วงศ์ปิยะรัตนกลุ 53,920 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 45/2563

ลว. 2 ต.ค.62

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้น า้ดืม่ 9,000.00                 9,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน า้ดืม่    =  9,000 บาท ร้านยอดน า้ดืม่    =  9,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้เลขที่

 ( ตค.62  -  กย.63) บซ.ว. 1/2563 ลว. 2 ตค.62

2 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 60,000.00               60,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก. บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก.  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่
(ตค.62 - กย.63) (มหาชน)    = 60,000 บาท (มหาชน)    = 60,000 บาท บจ.ว. 1/2563 ลว. 2 ตค.62

3 จ้างเหมาปฏบิตัิงานบนัทกึ 54,630.00               54,630.00           เฉพาะเจาะจง นส.ดารุณี  จิตประสาน นส.ดารุณี  จิตประสาน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ข้อมลูระบบสารบรรณ   = 54,630  บาท   = 54,630  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.2/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค. - ธค.62

4 จ้างเหมาปฏบิตัิงานฝ่ายบริหาร 37,800.00               37,800.00           เฉพาะเจาะจง นส.มลัลิกา  กนัทา นส.มลัลิกา  กนัทา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  =  37,800 บาท  =  37,800 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 3/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค. - ธค.62

5 จ้างเหมาปฏบิตัิงานเก็บเอกสาร 28,080.00               28,080.00           เฉพาะเจาะจง นส.วชิราพร  เครือวงศ์ปิง นส.วชิราพร  เครือวงศ์ปิง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ทะเบยีนต ารับ ใบอนญุาต  = 28,080บาท  = 28,080บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 4/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค. - ธค.62

6 จ้างเหมาปฏบิตัิงานฝ่ายบริหาร 36,120.00               36,120.00           เฉพาะเจาะจง นายวนัชยั    แก้วด้วง นายวนัชยั  แก้วด้วง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  = 36,120  บาท  = 36,120  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 5/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค. - ธค.62

7 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน พนกังาน 47,880.00               47,880.00           เฉพาะเจาะจง นายอน ุ เขียวสอาด นายอน ุ เขียวสอาด  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ขบัรถยนต์  = 47,880 บาท  = 47,880 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 6/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค. - ธค.62

8 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 54,330.00               54,330.00           เฉพาะเจาะจง นส.เกศินี  วงศ์ไชย นส.เกศินี  วงศ์ไชย  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

พฒันาระบบวตัถอุนัตราย   = 54,330   บาท   = 54,330   บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 7/2563 ลว. 3 ตค.62

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน .ตุลำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ ......31..... เดือน ..ตุลำคม...... พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

 ตค. - ธค.62

9 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 37,080.00               37,080.00           เฉพาะเจาะจง นส.อารีรัตน์  จิตจ านงค์ นส.อารีรัตน์  จิตจ านงค์  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

พฒันาระบบวตัถอุนัตราย  = 37,080 บาท  = 37,080 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 8/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค. - ธค.62

10 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 44,100.00               44,100.00           เฉพาะเจาะจง นส.ฐิติวรรณ์  ร่ืนจิตต์ นส.ฐิติวรรณ์  ร่ืนจิตต์  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก าหนดมาตรฐานวตัถอุนัตราย  = 44,100 บาท  = 44,100 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 9/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค. - ธค.62

11 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 61,590.00               61,590.00           เฉพาะเจาะจง นส.พรรณรัตน์   ขนุมิน นส.พรรณรัตน์   ขนุมิน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  = 61,590  บาท  = 61,590  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 10/2563 ลว. 3 ตค.62

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.62

12 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 37,080.00               37,080.00           เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี นส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  =  37,080 บาท  =  37,080 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 11/2563 ลว. 3 ตค.62

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.62

13 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 54,630.00               54,630.00           เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัณิชา  วงศ์ค าภา นส.ณฐัณิชา  วงศ์ค าภา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  =  54,630  บาท  =  54,630  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 12/2563 ลว. 3 ตค.62

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.62

14 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 38,670.00               38,670.00           เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัณิชา  นวลแสง นส.ณฐัณิชา  นวลแสง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  =  38,670  บาท  =  38,670  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 13/2563 ลว. 3 ตค.62

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.62

15 จ้างเหมาปฏบิตัิงานให้ค าปรึกษา 49,140.00               49,140.00           เฉพาะเจาะจง นส.พลอยชนก  เผือกผ่อง นส.พลอยชนก  เผือกผ่อง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

การยืน่เอกสารขออนญุาตฯ  = 49,140  บาท  = 49,140  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 14/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค - ธค.62

16 จ้างเหมาปฏบิตัิงานบนัทกึ 27,030.00               27,030.00           เฉพาะเจาะจง นส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชาติ นส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชาติ  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ช้อมลูในระบบสารสนเทศฯ  = 27,030บาท  = 27,030 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 15/2563 ลว. 3 ตค.62

 ตค - ธค.62

17 จ้างเหมาปฏบิตัิงานตรวจรับ 38,700.00               38,700.00           เฉพาะเจาะจง นส.กลัยดา  ยิง่วฒันไกร นส.กลัยดา  ยิง่วฒันไกร  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ค าขออนญุาตฯ และบนัทกึข้อ  =  38,700  บาท  =  38,7000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 16/2563 ลว. 3 ตค.62

มลูฯ   ตค - ธค.62

18 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 46,350.00               46,350.00           เฉพาะเจาะจง นส.กตัติกา  ไชยค าภา นส.กตัติกา  ไชยค าภา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =  46,350  บาท  =  46,350  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 17/2563 ลว. 3 ตค.62

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.62

19 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 46,140.00               46,140.00           เฉพาะเจาะจง นส.  สปุรียา  ใจกว้าง นส.  สปุรียา  ใจกว้าง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =   46,140  บาท  =   46,140  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 18/2563 ลว. 3 ตค.62

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.62

20 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 46,140.00               46,140.00           เฉพาะเจาะจง นส. สรุางค์  โอนอ่อน นส. สรุางค์  โอนอ่อน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =   46,140  บาท  =   46,140  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 19/2563 ลว. 3 ตค.62

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.62

21 ซอ่มรถ นง-6619 58,984.22               58,984.22           เฉพาะเจาะจง บ.สยาม พระราม 5 จ ากดั บ.สยาม พระราม 5 จ ากดั  - บริการ ดี ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 =  58,984.22 บาท  =  58,984.22 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 20/2563 ลว. 10 ตค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

22 ถ่ายเอกสาร 2,368  ชดุ 6,630.40                 6,630.40             เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - บริการ ดี ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 =   6,630.40 บาท  =   6,630.40 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 21/2563 ลว. 11 ตค.62

23 ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 909.50                    909.50                เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ  - บริการ ดี ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 =   909.50 บาท  =   909.50 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 22/2563 ลว. 11 ตค.62

24 ซอ่มรถ นง-5930 นนทบรีุ 17,740.60               17,740.60           เฉพาะเจาะจง บ.สยาม พระราม 5 จ ากดั บ.สยาม พระราม 5 จ ากดั  - บริการ ดี ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 =  17,740.60 บาท  =  17,740.60 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 23/2563 ลว. 18 ตค.62

25 ซือ้วสัดสุ านกังาน 51977.39 51,977.39 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว ร้านคุ้มแก้ว  - บริการ ดี ใบสัง่ซือ้ เลขที ่

 = 51,977.39  บาท  = 51,977.39  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บซ.ว. 2/2563 ลว. 28 ตค.62

26 ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร 18,404.00               18,404.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จก. บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จก.  - บริการ ดี ใบสัง่ซือ้ เลขที ่

200 รีม  = 18,404 บาท  = 18,404 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บซ.ว. 3/2563 ลว. 28 ตค.62

27 ถ่ายเอกสาร 2,306 ชดุ 27,672.00               27,672.00           เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - บริการ ดี ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 =   27,672 บาท  =   27,672 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 24/2563 ลว. 29 ตค.62

28 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 50,000.00               50,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวโีกวทิ  ค้าไกล นายวโีกวทิ  ค้าไกล  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =   50,000  บาท  =   50,000  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 25/2563 ลว. 30 ตค.62

ออกสูต่ลาด พย. - ธค.62

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,800.00               28,800.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   3/2563

เสนอราคา 28,800 บาท ราคาจ้าง 28,800 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่ 9 ตลุาคม 2563

2 จดัจ้างบ ารุงรักษาระบบสายดว่น 

อย.1556

298,075.00             298,071.20         จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเชีย 

จ ากดั

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเชีย 

จ ากดั

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   4/2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 298,071.21 บาท ราคาจ้าง 298,071.21 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่24 ตลุาคม 2562

3 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวณฐัวดี ฤทธิเลิศ นางสาวณฐัวดี ฤทธิเลิศ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   5/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

4 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวจริญญา กลุเขมานนท์ นางสาวจริญญา กลุเขมานนท์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   6/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2562...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.)......

วันที่...31.....เดือน..ตุลำคม..พ.ศ....2562...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง นายพลากร ปราณพรม  นายพลากร ปราณพรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   7/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

6 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ นางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  8/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

7 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์ นางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   9/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

8 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวศิวาพร ทองดี นางสาวศิวาพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   10/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

9 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั นายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   11/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

10 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม นางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   12/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

11 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาว ณิชชา ศศิวจัน์ไพสิฐร นางสาว ณิชชา ศศิวจัน์ไพสิฐร  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 13/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

12 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปัทมา แก้วเงิน นางสาวปัทมา แก้วเงิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 14/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

13 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวหิรัญญา สงเกิด นางสาวหิรัญญา สงเกิด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 15/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

14 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปาริษา สภุาวรรณ นางสาวปาริษา สภุาวรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 16/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

15 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวณฐักานต์ บญุภริะ นางสาวณฐักานต์ บญุภริะ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 17/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

16 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00               36,000.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนายธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์ นายธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 18/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

17 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 68,160.00               68,160.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกวรรณ หน่อนาค นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 19/2563

เสนอราคา68,160 บาท ราคาจ้าง 68,160 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

18 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 49,530.00               49,530.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกศิมล รอดแฟง นางสาวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 20/2563

เสนอราคา 49,530 บาท ราคาจ้าง  49,530 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

19 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 49,740.00               49,740.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวเกศรา เกิดชว่ง นางสาวเกศรา เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.21/2563

เสนอราคา 49,740 บาท ราคาจ้าง  49,740 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

20 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 42,450.00               42,450.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกานต์รว ีมัง่มี นางสาวกานต์รว ีมัง่มี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 22/2563

เสนอราคา  42,450 บาท ราคาจ้าง 42,450 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

21 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 54,300.00               54,300.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวนิตยา นิลทะสิงห์ นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 23/2563

เสนอราคา 54,300 บาท ราคาจ้าง  54,300  บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

22 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 46,110.00               46,110.00           จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวสิริญาพร โนนน้อย นางสาวสิริญาพร โนนน้อย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 24/2563

เสนอราคา 46,110 บาท ราคาจ้าง  46,110 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

23 จดัซือ้นิตยสาร วารสาร และแตง่ตัง้ - - จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านอรพิน บญุวงศ์ ร้านอรพิน บญุวงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   1/2563

คณะกรรมการตรวจรับงาน เสนอราคา  - บาท ราคาจ้าง - บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ยกเลิก

24 จดัซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภค โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง

15,600.00               15,600.00           จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   2/2563

เสนอราคา 15,600 บาท ราคาจ้าง  15,600 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2562

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร              

(ตลุาคม2562-กนัยายน 2563)

75,240.00               75,240.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั

75,240.00                  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั

75,240.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 1/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

2 จ้าง นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที           

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

52,140.00               52,140.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 52,140.00                   นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 52,140.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 17/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

3 จ้าง นายมารุต สีแสง                  

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

46,350.00               46,350.00           เฉพาะเจาะจง  นายมารุต สีแสง 46,350.00                   นายมารุต สีแสง 46,350.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 6/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป).......

วันที่   31   เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จ้าง นายณฐักิตติ ์พลูเอียด           

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

54,000.00               54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายณฐักิตติ ์พลูเอียด 54,000.00                  นายณฐักิตติ ์พลูเอียด 54,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 8/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

5 จ้าง นายชลนที ทองไทย              

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

39,000.00               39,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชลนที ทองไทย 39,000.00                  นายชลนที ทองไทย 39,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 7/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

6 จ้าง นายเอกชยั ศิริผล                

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

37,500.00               37,500.00           เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั ศิริผล 37,500.00                  นายเอกชยั ศิริผล 37,500.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 2/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

7 จ้าง นางสาวอิสริยา กิตติวฒัน์        

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

27,000.00               27,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสริยา กิตติวฒัน์ 27,000.00                  นางสาวอิสริยา กิตติวฒัน์ 27,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 4/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

8 จ้าง นางสาวรัตติยากร พรานไพร     

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

38,640.00               38,640.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตติยากร พรานไพร 38,640.00                  นางสาวรัตติยากร พรานไพร 38,640.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 5/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

9 จ้าง นายอฐัขะวญิ ชตุิรัฐิติกาล      

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

55,380.00               55,380.00           เฉพาะเจาะจง นายอฐัขะวญิ ชตุิรัฐิติกาล 55,380.00                  นายอฐัขะวญิ ชตุิรัฐิติกาล 55,380.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 20/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

10 จ้าง นางสาว จฑุารัตน์ วงัชนะชยั     

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

57,960.00               57,960.00           เฉพาะเจาะจง นางสาว จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 57,960.00                  นางสาว จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 57,960.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 19/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

11 จ้าง นางสาว โสภาวรรณ ธรุกิจ       

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

46,890.00               46,890.00           เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภาวรรณ ธรุะกิจ 46,890.00                  นางสาว โสภาวรรณ ธรุะกิจ 46,890.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 18/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

12 จ้างจดัเตรียมแบบฟอร์มส าหรับการ

พิจารณาอนยญุาตผลิตภณัฑ์

สมนุไพร และค าแนะน าส าหรับ

25,000.00               25,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาว จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 25,000.00                  นางสาว จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 25,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 22/2563

ลว. 11 ต.ค. 62

13 จ้าง นางสาวณฐัสดุา บวังาม          

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

38,700.00               38,700.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสดุา บวังาม 38,700.00                  นางสาวณฐัสดุา บวังาม 38,700.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 3/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

14 จ้าง นางสาวณฤดี เรืองสวา่ง          

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

48,000.00               48,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวณฤดี เรืองสวา่ง 48,000.00                  นางสาวณฤดี เรืองสวา่ง 48,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 12/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

15 จ้าง นางสาวณฐัชา สภุาสี            

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

45,000.00               45,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชา สภุาสี 45,000.00                  นางสาวณฐัชา สภุาสี 45,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 9/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

16 จ้าง  นางสาวอนนัตญา น้อยนา     

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

48,000.00               48,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอนนัตญา น้อยนา 48,000.00                  นางสาวอนนัตญา น้อยนา 48,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 11/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

17 จ้าง  วา่ที ่ร้อยตรีหญิง ขวญัจิรา มีบ ุ

   (ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

48,000.00               48,000.00           เฉพาะเจาะจง วา่ที ่ร้อยตรีหญิง ขวญัจิรา มีบุ 48,000.00                  วา่ที ่ร้อยตรีหญิง ขวญัจิรา มีบุ 48,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 15/2563

ลว. 2 ต.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

18 จ้าง  นางสาวดวงพร ทมุมี            

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

48,000.00               48,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ทมุมี 48,000.00                  นางสาวดวงพร ทมุมี 48,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 16/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

19 จ้าง  นางสาวนภาพร แก้วมาตย์      

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

48,000.00               48,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 48,000.00                  นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 48,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 14/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

20 จ้าง  นายวริิยะ หงษ์บนิ               

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

48,000.00               48,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวริิยะ หงษ์บนิ 48,000.00                  นายวริิยะ หงษ์บนิ 48,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 13/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

21 จ้าง  นางสาววชิดุา ไชยชนะ          

(ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)

54,000.00               54,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววชิดุา ไชยชนะ 54,000.00                  นางสาววชิดุา ไชยชนะ 54,000.00               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 10/2563

ลว. 2 ต.ค. 62

22 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน        77,031.98               77,031.98           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั

77,031.98                  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั

77,031.98               ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซ.สมพ 21/2563

ลว. 11 ต.ค. 62

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างจดัท างานด้านการบริหารและ

บริการของศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ

101,950.- บาท 99,100.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาทีเ่สนอ 101,950.- บาท

นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาทีจ้่าง 101,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 1/2563

3 ต.ค.62

2 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

77,750.- บาท 73,530.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา  วรีแพทยโกศล

ราคาทีเ่สนอ 77,750.-บาท

น.ส.ศิรประภา  วรีแพทยโกศล

ราคาทีจ้่าง 77,750.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 2/2563

3 ต.ค.62

3 จ้างจดัท างานเอกสารและ

ตรวจสอบเก่ียวกบัการเบกิจา่ย

เงิน

74,250.- บาท 71,630.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์

ราคาทีเ่สนอ 74,250.- บาท

น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์

ราคาทีจ้่าง 74,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 3/2563

3 ต.ค.62

4 จ้างจดัท างานด้านพฒันางาน

นโยบายและระบบคณุภาพ

74,760.- บาท 142,870.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานนัต์

ราคาทีเ่สนอ 74,760.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานนัต์

ราคาทีจ้่าง 74,760.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 4/2563

3 ต.ค.62

5 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

68,050.- บาท 61,220.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีเ่สนอ 68,050.- บาท

น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีจ้่าง 68,050.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 5/2563

3 ต.ค.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

กองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 จดัท างานด้านพสัดุ 42,850.- บาท 85,410.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  นายลลิต  อยูเ่ย็น

ราคาทีเ่สนอ 42,850.- บาท

 นายลลิต  อยูเ่ย็น

ราคาทีจ้่าง 42,850.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 6/2563

3 ต.ค.62

7 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

45,050.- บาท 90,930.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี ค าชาสยั

ราคาทีเ่สนอ 45,050.- บาท

น.ส.อรมณี ค าชาสยั

ราคาทีจ้่าง 45,050.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 7/2563

3 ต.ค.62

8 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

42,650.- บาท 22,500.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาทีเ่สนอ 42,650.- บาท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาทีจ้่าง 42,650.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 8/2563

3 ต.ค.62

9 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

41,150.- บาท 81,010.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก วฒิุญาโณ

ราคาทีเ่สนอ 41,150.- บาท

น.ส.กมลชนก วฒิุญาโณ

ราคาทีจ้่าง 41,150.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 9/2563

3 ต.ค.62

10 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

40,550.- บาท 42,460.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ธนชัพร ชาติวงษ์

ราคาทีเ่สนอ 40,550.- บาท

น.ส.ธนชัพร ชาติวงษ์

ราคาทีจ้่าง 40,550.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 10/2563

3 ต.ค.62

11 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

41,050.- บาท 80,910.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ปภาว ีพึง่พินิจ

ราคาทีเ่สนอ 41,050.- บาท

น.ส.ปภาว ีพึง่พินิจ

ราคาทีจ้่าง 41,050.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 11/2563

3 ต.ค.62

12 จ้างจดัท างานด้านให้ค าแนะน าแก่

ผู้ รับอนญุาตทีม่าติดตอ่เก่ียวกบัการ

ขึน้ทะเบยีนต ารับยา/ค าขอแก้ไข

เปลีย่นแปลงทะเบยีนต ารับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และบนัทกึข้อมลูใน

ฐานข้อมลู

79,850.- บาท 95,710.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาทีเ่สนอ 79,850.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาทีจ้่าง 79,850.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 12/2563

3 ต.ค.62

13  จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่

เก่ียวกบัการอนญุาตผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

330,000.- บาท 330,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นางวไิล บณัฑิตานกุลู

ราคาทีเ่สนอ 330,0000.- บาท

นางวไิล บณัฑิตานกุลู

ราคาทีจ้่าง 330,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 13/2563

3 ต.ค.62

14 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่

เก่ียวกบัการจดแจ้งเคร่ืองส าอาง

180,000.- บาท 180,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นางมาลี จิรวงศ์ศรี

ราคาทีเ่สนอ 180,000.- บาท

นางมาลี จิรวงศ์ศรี

ราคาทีจ้่าง 180,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 14/2563

3 ต.ค.62

15 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่

เก่ียวกบัการอนญุาตผลิตภณัฑ์

อาหาร

180,000.- บาท 180,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นางคณุภร ตัง้จฑุาชยั

ราคาทีเ่สนอ 180,000.- บาท

นางคณุภร ตัง้จฑุาชยั

ราคาทีจ้่าง 180,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 15/2563

3 ต.ค.62

16 จ้างเหมาบริการในการจดัท า

ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบการ

ให้ค าแนะน าเชิงรุก (Proactive 

Consultation) ผลิตภณัฑ์สขุภาพที่

วจิยัพฒันา ระยะที ่๑

120,000.- บาท 120,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ยวุดี พฒันวงศ์

ราคาทีเ่สนอ 120,000.- บาท

น.ส.ยวุดี พฒันวงศ์

ราคาทีจ้่าง 120,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 16/2563

3 ต.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

17 จ้างเหมาบริการในการให้บริการ 

smart counter service ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ

496,000.- บาท 496,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้ จ ากดั

ราคาทีเ่สนอ 496,000.- บาท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้ จ ากดั

ราคาทีจ้่าง 496,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 17/2563

3 ต.ค.62

18 จ้างจดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกบัเอกสารการเบกิจา่ยเงิน

73,950.- บาท 73,950.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาทีเ่สนอ 73,950.- บาท

น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาทีจ้่าง 73,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 18/2563

3 ต.ค.62

19 จ้างจดัท าข้อมลูและเอกสาร

ประกอบการประชมุ

30,300.- บาท 30,300.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สาวกิา ศรีอุน่ดี

ราคาทีเ่สนอ 30,300.- บาท

น.ส.สาวกิา ศรีอุน่ดี

ราคาทีจ้่าง 30,300.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 19/2563

3 ต.ค.62

20 จ้างจดัท าเอกสารประกอบการ

ประชมุและเอกสารเก่ียวกบัการเบกิ

จา่ยเงิน

31,200.- บาท 31,200.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาทีเ่สนอ 31,200.- บาท

น.ส.เสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาทีจ้่าง 31,200.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 20/2563

3 ต.ค.62

21 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารประกอบการประชมุ

32,250.- บาท 32,250.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  น.ส.ปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาทีเ่สนอ 32,250.- บาท

 น.ส.ปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาทีจ้่าง 32,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 21/2563

3 ต.ค.62

22 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารประกอบการประชมุ

25,500.- บาท 25,500.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั อินทร์ทอง

ราคาทีเ่สนอ 25,500.- บาท

นายฉัตรชยั อินทร์ทอง

ราคาทีจ้่าง 25,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 22/2563

3 ต.ค.62

23 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

45,000.- บาท 45,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สดุารัตน์ น า้จนัทร์   

ราคาทีเ่สนอ 45,000.- บาท

น.ส.สดุารัตน์ น า้จนัทร์     ราคาทีจ้่าง 

45,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 23/2563

3 ต.ค.62

24 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

42,000.- บาท 42,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทิชา โสมนสั

ราคาทีเ่สนอ 42,000.- บาท

น.ส.นนัทิชา โสมนสั

ราคาทีจ้่าง 42,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 24/2563

3 ต.ค.62

25 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

42,000.- บาท 42,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.อสมาภรณ์ ป่ีแก้ว

ราคาทีเ่สนอ 42,000.- บาท

น.ส.อสมาภรณ์ ป่ีแก้ว

ราคาทีจ้่าง 42,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 25/2563

3 ต.ค.62

26 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการ

ขึน้ทะเบยีนต ารับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

45,000.- บาท 45,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.วริษฐา เทียมทิพร

ราคาทีเ่สนอ 45,000.- บาท

น.ส.วริษฐา เทียมทิพร

ราคาทีจ้่าง 45,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 26/2563

3 ต.ค.62

27 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการ

ด าเนินการให้ค าแนะน าผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

51,450.- บาท 51,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาภรณ์ เดชคง  

ราคาทีเ่สนอ 51,450.- บาท

น.ส.ชนาภรณ์ เดชคง 

ราคาทีจ้่าง 51,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 27/2563

3 ต.ค.62

28 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการ

ขึน้ทะเบยีนต ารับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

45,000.- บาท 45,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.รมณีย์ คงัฆะสวุรรณ

ราคาทีเ่สนอ 45,000.- บาท

น.ส.รมณีย์ คงัฆะสวุรรณ

ราคาทีจ้่าง 45,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 28/2563

3 ต.ค.62

29 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

45,000.- บาท 45,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.พทุธพร กนกองักรู

ราคาทีเ่สนอ 45,000.- บาท

น.ส.พทุธพร กนกองักรู

ราคาทีจ้่าง 45,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 29/2563

3 ต.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

30 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุผลิตภณัฑ์สขุภาพที่

เป็นนวตักรรม

75,450.- บาท 75,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีเ่สนอ 75,450.- บาท

น.ส.นนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีจ้่าง 75,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 30/2563

3 ต.ค.62

31 จ้างจดัท าข้อมลูการติดตาม

ประเมินผลด้านการอนญุาต

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

109,800.- บาท 109,800.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี

ราคาทีเ่สนอ 109,800.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี

ราคาทีจ้่าง 109,800.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 31/2563

3 ต.ค.62

32 จ้างจดัท าข้อมลูทะเบยีนต ารับยา

แบบ e-submission

69,450.- บาท 69,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาทีเ่สนอ 69,450.- บาท

น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาทีจ้่าง 69,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 32/2563

3 ต.ค.62

33 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

159,450.- บาท 159,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีเ่สนอ 159,450.- บาท

นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีจ้่าง 159,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 33/2563

3 ต.ค.62

34 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

90,000.- บาท 90,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายจาตรุนต์ จา่ยะสิทธ์ิ

ราคาทีเ่สนอ 90,000.- บาท

นายจาตรุนต์ จา่ยะสิทธ์ิ

ราคาทีจ้่าง 90,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 34/2563

3 ต.ค.62

35 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

90,000.- บาท 90,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายกรวทิย์ เวชการ

ราคาทีเ่สนอ 90,000.- บาท

นายกรวทิย์ เวชการ

ราคาทีจ้่าง 90,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 35/2563

3 ต.ค.62

36 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

90,000.- บาท 90,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.วชัราภรณ์ แซเ่อีย้ว

ราคาทีเ่สนอ 90,000.- บาท

น.ส.วชัราภรณ์ แซเ่อีย้ว

ราคาทีจ้่าง 90,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 36/2563

3 ต.ค.62

37 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

90,000.- บาท 90,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายสชุาติ อร่ามเมลืองศรี

ราคาทีเ่สนอ 90,000.- บาท

นายสชุาติ อร่ามเมลืองศรี

ราคาทีจ้่าง 90,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 37/2563

3 ต.ค.62

38 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

90,000.- บาท 90,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติกานต์ เพาะโภชน์

ราคาทีเ่สนอ 90,000.- บาท

น.ส.ฐิติกานต์ เพาะโภชน์

ราคาทีจ้่าง 90,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 38/2563

3 ต.ค.62

39 จ้างจดัท าโปสเตอร์ติดชดุ

นิทรรศการและผลิตสือ่โรลอพั

28,000.- บาท 28,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง หจก. ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิคแอนด์

ดีไซน์ 

ราคาทีเ่สนอ 28,000.- บาท

หจก. ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิคแอนด์

ดีไซน์ 

ราคาทีจ้่าง 28,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 40/2563

3 ต.ค.62

40 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000.- บาท 23,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ราคาทีเ่สนอ 20,000.- บาท

บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ราคาทีเ่ชา่ 20,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 41/2563

3 ต.ค.62

41 ซือ้น า้ดืม่ 45,000.- บาท 45,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ยอดน า้ดืม่

ราคาทีเ่สนอ 45,000.- บาท

ยอดน า้ดืม่

ราคาทีซื่อ้ 45,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 1/2563

4 ต.ค.62

42 จ้างเหมาบริการในการจดัท า

ข้อเสนอและค าแนะน าทีเ่ก่ียวกบั

การอนญุาตผลิตภณัฑ์สขุภาพ

300,000.- บาท 300,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายชาพล รัตนพนัธุ์

ราคาทีเ่สนอ 300,000.- บาท

นายชาพล รัตนพนัธุ์

ราคาทีจ้่าง 300,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 42/2563

7 ต.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

43 เชา่อปุกรณ์ในการให้บริการ smart 

counter service ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ

263,750.- บาท 499,400.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 263,750.- บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่ชา่ 263,750.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 43/2563

7 ต.ค.62

44 เชา่ระบบในการให้บริการ smart 

counter service ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ

391,000.- บาท 499,400.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 391,000.- บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่ชา่ 391,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 44/2563

7 ต.ค.62

45 จ้างเหมาบริการในการให้บริการ 

ส าหรับกระบวนการตอ่อายุ

ใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามา

ในราชอาณาจกัร (อ.8)

207,000.- บาท 207,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 207,000.- บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีจ้่าง 207,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 45/2563

10 ต.ค.62

46 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่

เก่ียวกบัการอนญุาตผลิตภณัฑ์

สขุภาพด้านการควบคมุคณุภาพ

มาตรฐาน

75,000.- บาท 75,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์

ราคาทีเ่สนอ 75,000.- บาท

น.ส.นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์

ราคาทีจ้่าง 75,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 46/2563

11 ต.ค.62

47 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่

เก่ียวกบัการอนญุาตผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

75,000.- บาท 75,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ สขุสมทิพย์

ราคาทีเ่สนอ 75,000.- บาท

นางมณีวรรณ สขุสมทิพย์

ราคาทีจ้่าง 75,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 47/2563

11 ต.ค.62

48 จ้างเหมาบริการการจดัท าคูมื่อการ

พฒันาบริการอนญุาตผลิตภณัฑ์

สขุภาพของศนูย์ OSSC ระดบัจงัหวดั

497,000.- บาท 497,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.อนศุรา ธนามี

ราคาทีเ่สนอ 75,000.- บาท

น.ส.อนศุรา ธนามี

ราคาทีจ้่าง 75,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 48/2563

11 ต.ค.62

49 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 5,000.- บาท 5,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง  ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีเ่สนอ 5,000.- บาท

 ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีจ้่าง 5,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 49/2563

17 ต.ค.62

50 จ้างเหมาบริการจดัท าคูมื่อ

กระบวนการด้านการเงินทีเ่ก่ียวข้อง

กบัการบริการการอนญุาต

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จในสว่น

ภมิูภาค

440,000.- บาท 440,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอนซลัติง้ 

จ ากดั

ราคาทีเ่สนอ 440,000.- บาท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอนซลัติง้ 

จ ากดั

ราคาทีจ้่าง 440,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 50/2563

21 ต.ค.62

51 จ้างเหมาบริการจดัท าคูมื่อการ

พฒันาการบริการการอนญุาตสถาน

ประกอบการผลิตภณัฑ์สขุภาพของ

ศนูย์ OSSC ระดบัจงัหวดั

473,000.- บาท 473,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 473,000.-บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีจ้่าง 473,000.-บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 51/2563

21 ต.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

52 จ้างเหมาบริการจดัท าข้อเสนอ

กระบวนการเตรียมความพร้อมใน

การยืน่เอกสารค าขออนญุาต

ผลิตภณัฑ์สขุภาพในสว่นภมิูภาค 

และระบบนดัหมายในการติดตอ่รับ

บริการจากส านกังานสาธารณสขุ

จงัหวดั

410,000.- บาท 410,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นริศรา ธนามี

ราคาทีเ่สนอ 410,000.-บาท

น.ส.นริศรา ธนามี

ราคาทีจ้่าง 410,000.-บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 52/2563

21 ต.ค.62

53 จ้างจดัท าข้อมลูการประเมินผล

ปัญหาระบบสารสนเทศสว่นภมิูภาค

70,000.- บาท 70,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง  ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีเ่สนอ 70,000.- บาท

 ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีจ้่าง 70,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 53/2563

22 ต.ค.62

54 จ้างจดัท าข้อมลูการเผยแพร่เอกสาร

ก ากบัยาส าหรับประชาชน (PIL) ที่

ผ่าน USER Testing บนเวบ็ไซค์ 

OSSC

36,960.- บาท 36,960.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีเ่สนอ 36,960.- บาท

น.ส.นนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีจ้่าง 36,960.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 54/2563

27 ต.ค.62

55 จ้างจดัท าข้อมลูการเผยแพร่เอกสาร

ก ากบัยาส าหรับผู้ ป่วยเอกสารก ากบั

ยาส าหรับบคุลากรทางการแพทย์

และฉลากยาบนเวบ็ไซค์ NDI

27,500.- บาท 27,500.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาทีเ่สนอ 27,500.- บาท

น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาทีจ้่าง 27,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 55/2563

27 ต.ค.62

56 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม

พนกังานขบัรถ

12,000.- บาท 12,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาทีเ่สนอ 12,000.- บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาทีจ้่าง 12,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 56/2563

29 ต.ค.62

57 จ้างจดัท าข้อมลูการประเมินผล

ปัญหาระบบสารสนเทศ อย.

27,500.- บาท 27,500.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีเ่สนอ 27,500.- บาท

น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีจ้่าง 27,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 57/2563

29 ต.ค.62

58 จ้างจดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้น

เอกสารเก่ียวกบัการเบกิจา่ย

39,600.- บาท 39,600.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาทีเ่สนอ 39,600.- บาท

น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาทีจ้่าง 39,600.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 58/2563

29 ต.ค.62

59 จดัท าข้อมลูการรวบรวมเอกสาร

ก ากบัยาส าหรับประชาชน (PIL) 

ฉบบัมาตรฐานและเรียงตามช่ือ

การค้า

17,400.- บาท 17,400.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีเ่สนอ 17,400.- บาท

น.ส.นนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีจ้่าง 17,400.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 59/2563

29 ต.ค.62


