แบบ สขร. 1

ลำดับที่
(2)
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
(3)
จ้ างเหมาบริการ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
(4)
28,962.00

รำคำกลำง
(บำท)
(5)
28,962.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
(6)
เฉพาะเจาะจง

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
(ชื่อหน่ วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
วันที่ 29 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
(7)
(5)
(8)
นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง
ราคา 28,962 บาท

28,962.00 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง
ราคา 28,962 บาท

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2562
ชื่อหน่ วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริ หำร..........
วันที่ 4 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง

รำคำกลำง

78,000 บ.

78,000 บ.

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
น.ส.ธนัฐการจน์ พันธ์มฆั วาฬ

78,000 บ.

(5)

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
(9)

28,962.00 ใช้ เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
(10)
ตสน.จ.1/2563
ลว. 2 ตค.62

แบบ สชร.1

ผู้ท่ ไี ด้ รับกำรคัดเลือกและ
และรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
น.ส.ธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆั วาฬ

78,000 บ.

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ ำง

ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 1/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 63

2

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

15,000 บ.

0.23 บ./แผ่น

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จากัด

0.23 บ./แผ่น

บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จากัด

0.23 บ./แผ่น

มีคณ
ุ ภาพและบริการดี

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 2/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 63

3

ซื ้อน ้าดืม่

10,000 บ.

โหลละ 60 บาท เฉพาะเจาะจง

ยอดน ้าดืม่ ราคาทีเ่ สนอ

60 บ.

ยอดน ้าดืม่ ราคาทีเ่ สนอ

60 บ.

มีคณ
ุ ภาพและบริการดี

ใบสัง่ ซื ้อเลขที่ ก.พ.ร. 3/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 63

4

เช่ารถตู้

2,000 บ.

2,000/วัน

เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000 บ.

นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000 บ.

มีคณ
ุ ภาพและบริการดี

บันทึกข้ อความ ที่ สธ 1014/432
ลงวันที่ 25 ต.ค. 62

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

วงเงินที่จะ
ซือหรื
้ อจ้ ำง
33,390.-บาท

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

33,390.-บาท

เฉพาะเจาะจง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือนตุลำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
นายพัสนัย อ่อนน้ อม
33,390.-บาท
นายพัสนัย อ่อนน้ อม
33,390.-บาท

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.สล. 17/2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

2

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

27,810.-บาท

27,810.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

27,810.-บาท

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

27,810.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 18/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

3

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

101,070.-บาท

101,070.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. อัญชลี ตระกูลช่าง

101,070.-บาท

น.ส. อัญชลี ตระกูลช่าง

101,070.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 19/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

4

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

100,620.-บาท

100,620.-บาท

เฉพาะเจาะจง

100,620.-บาท

น.ส. ยิง่ ลักษณ์ จิตรปลื ้ม

100,620.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 20/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

5

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

98,730.-บาท

98,730.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์ อนันต์ หงษ์ เผือก

98,730.-บาท

นายพงษ์ อนันต์ หงษ์ เผือก

98,730.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 21/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

6

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

93,900.-บาท

93,900.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางกัญญณัติ จันประภาส

93,900.-บาท

นางกัญญณัติ จันประภาส

93,900.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 22/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

7

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

86,910.-บาท

86,910.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายประพัฒน์ ดวงสกุล

86,910.-บาท

นายประพัฒน์ ดวงสกุล

86,910.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 23/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

8

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

83,610.-บาท

83,610.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายอิสรพงศ์ ดวงกุดนั่

83,610.-บาท

นายอิสรพงศ์ ดวงกุดนั่

83,610.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 24/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

9

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

82,800.-บาท

82,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง

82,800.-บาท

น.ส. วรรณิภา พิทกั ษ์ สินธุ์

82,800.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 25/2563

น.ส. ยิง่ ลักษณ์ จิตรปลื ้ม

น.ส. วรรณิภา พิทกั ษ์ สินธุ์

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

10

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

67,860.-บาท

67,860.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวินยั โตเขียว

67,860.-บาท

นายวินยั โตเขียว

67,860.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 26/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

11

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

55,680.-บาท

55,680.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ

55,680.-บาท

นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ

55,680.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 27/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

12

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

50,400.-บาท

50,400.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส

50,400.-บาท

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส

50,400.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 28/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

13

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

48,000.-บาท

48,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาธิจิตร ศรีจรัส

48,000.-บาท

น.ส.สาธิจิตร ศรีจรัส

48,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 29/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

14

จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

68,310.-บาท

68,310.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิ ทิมโล่

68,310.-บาท

นายวุฒิ ทิมโล่

68,310.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 30/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

15

จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

61,890.-บาท

61,890.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายนิรันดร์ ศรีจรัส

61,890.-บาท

นายนิรันดร์ ศรีจรัส

61,890.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 31/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

16

จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

60,120.-บาท

60,120.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวิษณุ เนตรพงษ์

60,120.-บาท

นายวิษณุ เนตรพงษ์

60,120.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 32/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

17

จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

57,240.-บาท

57,240.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายอนุรักษ์ จันประภาส

57,240.-บาท

นายอนุรักษ์ จันประภาส

57,240.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 33/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

18

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

73,960.-บาท

73,960.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดา

73,960.-บาท

นางธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดา

73,960.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 34/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

19

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

90,040.-บาท

90,040.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายนิคม กล่อมทอง

90,040.-บาท

นายนิคม กล่อมทอง

90,040.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 35/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

20

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

54,240.-บาท

54,240.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายมานิตย์ ศรี มว่ ง

54,240.-บาท

นายมานิตย์ ศรี มว่ ง

54,240.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 36/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

21

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

42,440.-บาท

42,440.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บาท

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 37/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

22

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

40,080.-บาท

40,080.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชื่นกมล จิตจานงค์

40,080.-บาท

น.ส.ชื่นกมล จิตจานงค์

40,080.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 38/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

23

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการ
เจ้ าหน้ าที่

73,680.-บาท

73,680.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณัฐพร กัญชาญ

73,680.-บาท

น.ส. ณัฐพร กัญชาญ

73,680.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 39/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

24

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการ
เจ้ าหน้ าที่

71,370.-บาท

71,370.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. กันยกร ศรี ชยั กูล

71,370.-บาท

น.ส. กันยกร ศรีชยั กูล

71,370.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 40/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

25

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการ
เจ้ าหน้ าที่

70,860.-บาท

70,860.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. พัฒน์นรี สินทรัพย์

70,860.-บาท

น.ส. พัฒน์นรี สินทรัพย์

70,860.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 41/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

26

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการ
เจ้ าหน้ าที่

98,130.-บาท

98,130.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณัฐกาญจน์ โมราเรือง

98,130.-บาท

น.ส. ณัฐกาญจน์ โมราเรือง

98,130.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 42/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

27

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการ
เจ้ าหน้ าที่

66,780.-บาท

66,780.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนัญญา อ่วมปั่ น

66,780.-บาท

น.ส.ชนัญญา อ่วมปั่ น

66,780.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 43/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

28

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

28,000.-บาท

28,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจมาศ มัฆวาฬ

28,000.-บาท

น.ส.เบญจมาศ มัฆวาฬ

28,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 44/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

29

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

55,620.-บาท

55,620.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ถิรพร วุฒิยานันท์

55,620.-บาท

น.ส.ถิรพร วุฒิยานันท์

55,620.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 45/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

30

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

27,000.-บาท

27,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ประภาพร การะเกตุ

27,000.-บาท

น.ส.ประภาพร การะเกตุ

27,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 46/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

31

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการ
เจ้ าหน้ าที่

10,000.-บาท

10,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรโสภา แสนสุด

10,000.-บาท

น.ส.พรโสภา แสนสุด

10,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 47/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

32

จ้ างดูแลบารุงรักษาลิฟต์
สานักงานฯ

59,385.-บาท

59,385.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนี่ยริ่ ง
แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด

59,385.-บาท

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนี่ยริ่ ง
แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด

59,385.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 48/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

33

จ้ างดูแลบารุงรักษาเครื่ อง
ปั ม้ น ้าฯ

19,260.-บาท

19,260.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ดีเซลพาวเวอร์ ออล

19,260.-บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ดีเซลพาวเวอร์ ออล

19,260.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 49/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

34

จ้ างดูแลบารุงรักษาลิฟต์
สานักงานฯ

96,000.-บาท

96,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จากัด

96,000.-บาท

บริษัท รุ่งเจริ ญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จากัด

96,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 50/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

35

จ้ างดูแลบารุงรักษาตู้สาขา
โทรศัทพ์ฯ

96,300.-บาท

96,300.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟล็กซ์คอม จากัด

96,300.-บาท

บริษัท เฟล็กซ์คอม จากัด

96,300.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 51/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

36

จ้ างดูแลระบบกระจายเสียง
ตามสายฯ

64,800.-บาท

64,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายมานนท์ แก้ วด้ วง

64,800.-บาท

นายมานนท์ แก้ วด้ วง

64,800.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 53/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

37

จ้ างดูแลและบารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร อย.

57,500.-บาท

57,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้านครหลวง

57,500.-บาท

การไฟฟ้านครหลวง

57,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 54/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

38

จ้ างใช้ บริ การตู้ผ้าเช็ดมือ
พร้ อมผ้ าเช็ดมือม้ วน

30,816.-บาท

30,816.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิกฟิ คมารีน
แอนด์ เทรดดิ ้งฯ

30,816.-บาท

บริษัท แปซิกฟิ คมารีน
แอนด์ เทรดดิ ้งฯ

30,816.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 55/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

39

จ้ างให้ บริการกาจัดปลวก มด

80,250.-บาท

80,250.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพสท์เทค จากัด

80,250.-บาท

บริษัท เพสท์เทค จากัด

80,250.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 56/2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

แมลงสาบฯ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

40

ปรับปรุงห้ องทางานเลขาธิการ

64,093.-บาท

64,093.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด

64,093.-บาท

บริษัท ราชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด

64,093.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 57/2563
ลงวันที่ 21 ต.ค. 2562

41

ติดตั ้งโถสุขภัณฑ์นงั่ ราบ
ห้ องน ้าอาคาร 1 ชั ้น

16,100.-บาท

16,100.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตังรุ้ ่งเรือง จากัด

16,100.-บาท

บริษัท ตั ้งรุ่งเรือง จากัด

16,100.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 58/2563
ลงวันที่ 21 ต.ค. 2562

42

จ้ างซ่อมรถยนต์ นง - 5933
นนทบุรี

1,050.-บาท

1,050.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

1,050.-บาท

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

1,050.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 59/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 2562

43

จ้ างปรับปรุงห้ องน ้าเลขาธิการฯ

28,500.-บาท

28,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพงศร เรืองมาก

28,500.-บาท

นายพงศร เรืองมาก

28,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 60/2563
ลงวันที่ 24 ต.ค. 2562

44

จ้ างซ่อมแซมจุดรั่วซึม
เครื่ องปรับอากาศ

21,079.-บาท

21,079.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

21,079.-บาท

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

21,079.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 61/2563
ลงวันที่ 29 ต.ค. 2562

45

จ้ างดูแลบารุงรักษาระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้

70,620.-บาท

70,620.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สแควร์ ไนน์
กรุ๊ป จากัด

70,620.-บาท

บริษัท สแควร์ ไนน์
กรุ๊ป จากัด

70,620.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 62/2563
ลงวันที่ 29 ต.ค. 2562

46

ซ่อมเปลีย่ นชุดม่านแล้ วประตู
ลิฟต์อาคาร 6 ตัวที่ 2

15,311.70 บาท

15,311.70 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคเน่ จากัด

15,311.70 บาท

บริษัท โคเน่ จากัด

15,311.70 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 63/2563
ลงวันที่ 29 ต.ค. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

47

จ้ างพนักงานดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสานักงานฯ

4,960,000.-บาท

4,960,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

4,960,000 บาท

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

4,960,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ.4/2563
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

48

จ้ างดูแลบารุงรักษาสนามหญ้ า
และต้ นไม้ รอบสานักงานฯ

1,546,578.-บาท

1,546,578.-บาท

e-bidding

บริษัท ทสีแพลน แอนด์สเคป
จากัด

1,546,578.-บาท

บริษัท ทสีแพลน แอนด์สเคป
จากัด

1,546,578.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ. 6/2563
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

49

จ้ างดูแลทาความสะอาด
สานักงานฯ

4,394,160.-บาท

4,394,160.-บาท

e-bidding

บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง
จากัด

4,394,160.-บาท

บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง
จากัด

4,394,160.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ. 7/2563
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

50

เช่าพื ้นทีฝ่ ากเก็บเอกสาร

159,600.69 บาท

159,600.69 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จากัด

159,600.69 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จากัด

159,600.69 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ. 8/2563
ลงวันที่ 18 ต.ค. 2562

51

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

258,600.-บาท

258,600.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

258,600.-บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

258,600.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ. 9/2563
ลงวันที่ 18 ต.ค. 2562

52

จ้ างดูแลทาความสะอาด
เครื่ องปรับอากาศ

239,305.50 บาท

239,305.50 บาท

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

239,305.50 บาท

239,305.50 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ. 10/2563
ลงวันที่ 21 ต.ค. 2562

53

ซื ้อหนังสือพิมพ์ รายวันฯ

56,160.-บาท

56,160.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ
จากัด

56,160.-บาท

56,160.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 1/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

ฐาปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ
จากัด

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

54

ซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภคฯ

240,000.-บาท

240,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

โรงงานต้ นแบบเพื่อการฝึ ก
อบรมและผลิตน ้าดืม่ บรรจุขวด

240,000.-บาท

โรงงานต้ นแบบเพื่อการฝึ ก
อบรมและผลิตน ้าดืม่ บรรจุขวด

240,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 2/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562

55

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ โต๊ ะ 4 ตัว,
เก้ าอี ้ 2 ตัว

31,562.86 บาท

31,562.86 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซุปเปอร์ เวลส์
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

31,562.86 บาท

บริษัท ซุปเปอร์ เวลส์
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

31,562.86 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 3/2563
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

56

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ โต๊ ะ 6 ตัว เก้ าอี ้ 8 ตัว

49,399.98 บาท

49,399.98 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยออฟฟิ ศโปร จากัด

49,399.98 บาท

บริษัท ไทยออฟฟิ ศโปร จากัด

49,399.98 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 4/2563
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

หมายเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง
บจ.ช.1/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

1

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการ

2

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดทา จัดส่งเอกสาร

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
46,950

25,500

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

46,950

เฉพาะเจาะจง

25,500

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม 2562
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน ตุลาคม 2562
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีเ่ สนอ
นางสาวภัทราลักษณ์ เชื ้อสุข
นางสาวภัทราลักษณ์ เชื ้อสุข
เสนอราคา 46,950 บาท
ราคาจ้ าง 46,950 บาท

นายไพฑูรย์ ขันถม
เสนอราคา 25,500 บาท

นายไพฑูรย์ ขันถม
ราคาจ้ าง 25,500 บาท

บจ.ช.2/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

3

จ้ างปฏิบตั ิงานขับรถยนต์

35,490

35,490

เฉพาะเจาะจง

นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก
เสนอราคา 35,490 บาท

นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก
ราคาจ้ าง 35,490 บาท

4

จ้ างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพฯ

60,000

60,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัญญานัฐ นาคขา
เสนอราคา 60,000 บาท

นางสาวกัญญานัฐ นาคขา
ราคาจ้ าง 60,000 บาท

5

จ้ างปฏิบตั ิงานจัดทาข้ อมูลในเว็บไซต์
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์ฯ

52,560

52,560

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา
เสนอราคา 52,560 บาท

นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา
ราคาจ้ าง 52,560 บาท

6

จ้ างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุม่ ข้ อมูล
E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ฯ

52,200

52,200

เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอราคา 52,200 บาท

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์
ราคาจ้ าง 52,200 บาท

7

จ้ างปฏิบตั ิงานบันทึกเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพฯ

56,490

56,490

เฉพาะเจาะจง

นายอานวย สุวรรณชัย
เสนอราคา 56,490 บาท

นายอานวย สุวรรณชัย
ราคาจ้ าง 56,490 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

บจ.ช.6/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.3/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.5/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.6/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.7/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
60,000

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
60,000

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ
เสนอราคา 60,000 บาท

นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ
ราคาจ้ าง 60,000 บาท

42,000

42,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอราคา 42,000 บาท

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
ราคาจ้ าง 42,000 บาท

46,288.20

46,288.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ฯ
เสนอราคา 46,288.20 บาท

บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ แอนด์ฯ
ราคาจ้ าง 46,288.20 บาท

8

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านวิชาการ

9

จ้ างดาเนินการจัดทาวารสารอาหารและยา

10

จ้ างบารุงรักษาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ELIB

11

จ้ างบริการวิชาการ

60,000

60,000

เฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม
เสนอราคา 60,000 บาท

นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม
ราคาจ้ าง 60,000 บาท

12

ซื ้อหนังสือพิมพ์และวารสาร

52,345

52,345

เฉพาะเจาะจง

บริษัทรุ่ งโรฒน์บริการ
(2525 จากัด)
เสนอราคา 52,345 บาท

บริษัทรุ่ งโรฒน์บริการ
(2525 จากัด)
ราคาจ้ าง 52,345 บาท

13

จ้ างดาเนินการด้ านระบบคุณภาพ การบริ หาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน

40,410

40,410

เฉพาะเจาะจง

นายทศพร ขาวละเอียด
เสนอราคา 40,410 บาท

นายทศพร ขาวละเอียด
ราคาจ้ าง 40,410 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ช.8/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.9/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.10/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.11/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บซ.ช.12/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.13/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

14

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการติดตาม กากับผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฎิบตั ิการฯ

37,740

37,740

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนนั ทา เหมาะภักดี
เสนอราคา 37,740 บาท

นางสาวสุนนั ทา เหมาะภักดี
ราคาจ้ าง 37,740 บาท

15

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดเตรียมข้ อมูลและ
กากับผลการประชุมสานักงาน

37,740

37,740

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ
เสนอราคา 37,740 บาท

นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ
ราคาจ้ าง 37,740 บาท

16

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านประสาน
งานต่างประเทศ

44,730

44,730

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนัณฐิ กา ดุราศวิน
เสนอราคา 44,730 บาท

นางสาวนัณฐิ กา ดุราศวิน
ราคาจ้ าง 44,730 บาท

17

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านดาเนิน
การต่างประเทศ

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปนัดดา ปิ่ นทอง
เสนอราคา 45,000 บาท

นางสาวปนัดดา ปิ่ นทอง
ราคาจ้ าง 45,000 บาท

18

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านการธุรการ

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์ แสงรื่ น
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาววราภรณ์ แสงรื่ น
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

บจ.ช.14/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.15/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.16/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.17/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.18/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับที่
19

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
จ้ างปรับปรุงระบบงานวิจยั ด้ านการคุ้มครอง
37,080
ผู้บริ โภคด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพฯ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
37,080

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุพตั รา ดาบชัยธง
เสนอราคา 37,080 บาท

นางสาวสุพตั รา ดาบชัยธง
ราคาจ้ าง 37,080 บาท

20

จ้ างดาเนินการจัดทาและประสานงานการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ฯ

55,740

55,740

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสิริมา ไตรศิลป์
เสนอราคา 55,740 บาท

นางสาวสิริมา ไตรศิลป์
ราคาจ้ าง 55,740 บาท

21

ซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภค ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2563

16,800

16,800

เฉพาะเจาะจง

โรงงานต้ นแบบเพื่อการอบรม
และผลิตน ้าฯ
เสนอราคา 16,800 บาท

โรงงานต้ นแบบเพื่อการอบรม
และผลิตน ้าฯ
ราคาจ้ าง 16,800 บาท

22

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสารยีห่ ้ อ Canon และ
ยีห่ ้ อ Fujixerox

99,000

99,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี เอส ไอ เซลส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
เสนอราคา 99,000 บาท

บริษัท พี เอส ไอ เซลส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
ราคาจ้ าง 99,000 บาท

23

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านสารบรรณ ประสาน
ติดตาม รับข้ อมูลหน่วยงานฯ

37,800

37,800

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัญทิมา สุขสาราญ
เสนอราคา 37,800 บาท

นางสาวกัญทิมา สุขสาราญ
ราคาจ้ าง 37,800 บาท

24

จ้ างพิมพ์บตั รแพ้ ยา
(เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ฯ )

99,830

99,830

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
เสนอราคา 99,830 บาท

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
ราคาจ้ าง 99,830 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ช.19/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.20/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.21/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.22/63
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

บจ.ช.23/63
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

บซ.ช.24/62
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

25

จ้ างเหมาปรับปรุงข้ อมูลศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

26

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

27

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

55,000

55,000

เฉพาะเจาะจง

นางกุลนาถ ปทุมสูติ
เสนอราคา 55,000 บาท

นางกุลนาถ ปทุมสูติ
ราคาจ้ าง 55,000 บาท

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

นายมูฮยั มิน มามะ
เสนอราคา 2,000 บาท

นายมูฮยั มิน มามะ
ราคาจ้ าง 2,000 บาท

จ้ างพิมพ์สติกเกอร์ ระวังการใช้ ยาและสติก
เกอร์ ผ้ ปู ่ วยแพ้ ยา

82,000

82,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
เสนอราคา 82,000 บาท

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
ราคาจ้ าง 82,00 บาท

28

จ้ างพิมพ์หวั จดหมายข่าว HPVC Safety
News

39,000

39,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
เสนอราคา 39,000 บาท

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
ราคาจ้ าง 39,000 บาท

29

จ้ างดาเนินการจัดทาและติดตามผลการ
ดาเนินโครงการจัดทาแผนบริหารฯ

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวแสงดาว แหลมทอง
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวแสงดาว แหลมทอง
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

30

จ้ างพิมพ์วารสารข่าวสารด้ านยาและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

241,080

241,080

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
เสนอราคา 241,080 บาท

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
ราคาจ้ าง 241,080 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

บจ.ช.25/63
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

บจ.ช.26/63
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

บซ.ช.27/63
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

บซ.ช.28/63
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

บจ.ช.29/63
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

บจ.ช.30/63
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

31

จ้ างทาเอกสารประกอบการประชุม

32

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

3,766.40

3,766.40

เฉพาะเจาะจง

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
เสนอราคา 3,766.40 บาท

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
ราคาจ้ าง 3,766.40 บาท

จ้ างตรวจสอบและแก้ ไขข้ อมูลรายงาน
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ฯ

60,000

60,000

เฉพาะเจาะจง

นายปรมินทร์ ผาแก้ ว
เสนอราคา 60,000 บาท

นายปรมินทร์ ผาแก้ ว
ราคาจ้ าง 60,000 บาท

33

ซื ้อ (ต่ออายุสมาชิก) หนังสืออ้ างอิงในรูปแบบ
Online

42,000

42,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บุ๊คเน็ท จากัด
เสนอราคา 42,000 บาท

บริษัท บุ๊คเน็ท จากัด
ราคาซื ้อ 42,000 บาท

34

จ้ างเหมาดาเนินการจัดส่งแบบสารวจความคิด
เห็นต่อ(ร่าง)ประกาศฯ

10,500

10,500

เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอราคา 10,500 บาท

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอราคา 10,500 บาท

35

จ้ างจัดทาข่าวสารความปลอดภัยด้ านเคมี
วัตถุ ปี ที่ 25

40,000

40,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
เสนอราคา 40,000 บาท

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์
ราคาจ้ าง 40,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

บจ.ช.31/63
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

บจ.ช.32/63
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

บซ.ช.33/63
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

บจ.ช.34/63
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562

บจ.ช.35/63
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิราชการภายใน
กลุม่ กฎหมายอาหารและยา

จ/1/2563 ลว.1 ต.ค.62

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ ำง

1

จ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร 1 ต.ค.62
- 30 ก.ย.63

2

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานพิมพ์เอกสาร
นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า

47,100

3

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานบันทึกข้ อมูล
กฎหมาย นางสาวอนุธิดา ปั ตตา
นุสรณ์

53,100

4

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานขับรถยนต์สว่ น
ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5820
นนทบุรี นายโดม จาสมศักดิ์

40,500

36,000

รำคำกลำง

42,000 บาท
ราคาทีเ่ คยจ้ าง
ครัง้ สุดท้ ายภายใน
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ
47,100 บาท
ราคาทีเ่ คยจ้ าง
ครัง้ สุดท้ ายภายใน
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ
53,100 บาท
ราคาทีเ่ คยจ้ าง
ครัง้ สุดท้ ายภายใน
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ
40,500 บาท
ราคาทีเ่ คยจ้ าง
ครัง้ สุดท้ ายภายใน
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์ วสิ
ซัพพลาย/36,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/47,100 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์ /53,100
บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์ วสิ
ซัพพลาย/36,000 บาท

นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/47,100บาท

นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์ /53,100
บาท

นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีความคล่องตัวและมี
จ/2/2563 ลว.1 ต.ค.62
ประสิทธิภาพ เห็นควรจัดจ้ างบุคคล
มาปฏิบตั ิงานด้ านพิมพ์เอกสาร
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เห็นควรจัดจ้ างบุคคล จ/3/2563 ลว.1 ต.ค.62
มาปฏิบตั ิงานด้ านบันทึกข้ อมูล
กฏหมาย
เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางของกลุม่ กฎหมายอาหาร
และยาได้ เกษียณอายุราชการ
จ/4/2563 ลว.1 ต.ค.62
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ .......
วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่

งำนที่จัดซือจั
้ ดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
66,030.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง
วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
66,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิ ตยาภรณ์ ศรีทอง เสนอ
ราคา ๖๖,๐๓๐ บาท

๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

48,810.00

48,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ แมลงภูท่ อง
ราคา ๔๘,๘๑๐ บาท

๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

31,500.00

31,500.00

๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

31,200.00

๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

31,890.00

31,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาลี่ ตราชู
๓๑,๘๙๐ บาท

๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย
ราคา ๓๐,๖๐๐ บาท

๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

27,000.00

27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย สุนทรกิจชัย
ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

31,500.00

31,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา มหา
๓๑,๕๐๐ บาท

๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

40,920.00

40,920.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ พนั ธ์ ทิมแตง
ราคา ๔๐,๙๒๐ บาท

31,200.00

เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
นางสาวฐิ ตยาภรณ์ ศรีทอง
ราคา ๖๖,๐๓๐ บาท

เสนอ

นายฉกาจ แมลงภูท่ อง
ราคา ๔๘,๘๑๐ บาท

เสนอ

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธดา เพชรบุตร์
ราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวสุทธดา เพชรบุตร์
เสนอราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร
ราคา ๓๑,๒๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร
เสนอราคา ๓๑,๒๐๐ บาท

เสนอราคา

นางสาลี่ ตราชู
ราคา ๓๑,๘๙๐ บาท

เสนอ

เสนอ

นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย
ราคา ๓๐,๖๐๐ บาท

เสนอ

เสนอ

นายเด่นชัย สุนทรกิจชัย
ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

เสนอ

เสนอราคา

เสนอ

นายวิทยา มหา
๓๑,๕๐๐ บาท

เสนอราคา

นายพงษ์ พนั ธ์ ทิมแตง
๔๐,๙๒๐ บาท

เสนอราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๑/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๒/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๓/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๔/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๕/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๖/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๗/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๘/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๙/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
61,500.00

๑๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๑๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

67,500.00

๑๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๑๓

รำคำกลำง
(บำท)
61,500.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันฉัตร ผลพิมาย
๖๑,๕๐๐ บาท

เสนอราคา

นายวันฉัตร ผลพิมาย
ราคา ๖๑,๕๐๐ บาท

เสนอ

67,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา นุชนาฏ
ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

เสนอ

นางสาววนิดา นุชนาฏ
ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

เสนอ

45,000.00

45,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวิช ภูส่ า่ น
๔๕,๐๐๐ บาท

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

33,000.00

33,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิ ยพัชร์ แสนสุวรรณ
ราคา ๓๓,๐๐๐ บาท

๑๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

39,420.00

39,420.00

๑๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

56,100.00

๑๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๑๗

๑๘

เสนอราคา

เสนอ

นายทวิช ภูส่ า่ น
๔๕,๐๐๐ บาท

เสนอราคา

นายปิ ยพัชร์ แสนสุวรรณ
ราคา ๓๓,๐๐๐ บาท

เสนอ

วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ ไตรพิพฒ
ั น์กิจ เสนอ
ราคา ๓๙,๔๒๐ บาท

นายณัฐพงษ์ ไตรพิพฒ
ั น์กิจ
ราคา ๓๙,๔๒๐ บาท

เสนอ

56,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
ราคา ๕๖,๑๐๐ บาท

เสนอ

นายสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
ราคา ๕๖,๑๐๐ บาท

31,500.00

31,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
ราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
ราคา ๓๑,๕๐๐ บาท

เสนอ

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

67,500.00

67,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา โมกผา
๖๗,๕๐๐ บาท

เสนอราคา

นางสาวรุ่งนภา โมกผา
ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

เสนอ

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

67,500.00

67,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
ราคา ๖๗,๕๐๐ บาท

เสนอ

เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๑๐/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๑๑/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๑๒/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๑๓/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๑๔/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๑๕/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๑๖/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๑๗/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๑๘/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
63,600.00

รำคำกลำง
(บำท)
63,600.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสทุ ธิ์พนั ธุ์ ฉายแสง
ราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
นายวิสทุ ธิ์พนั ธุ์ ฉายแสง
ราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

เสนอ

เสนอ

นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
ราคา ๕๗,๓๐๐ บาท

เสนอ

เสนอราคา

นางสาวนริสรา สุมาลี
ราคา ๔๒,๙๐๐๐ บาท

เสนอ

๑๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

เสนอ

๒๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

57,300.00

57,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
ราคา ๕๗,๓๐๐ บาท

๒๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

42,900.00

42,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริสรา สุมาลี
๔๒,๙๐๐๐ บาท

๒๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติ สุขกิจ
๖๐,๐๐๐ บาท

๒๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญชนก บุญดามาช เสนอ
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวัญชนก บุญดามาช เสนอ
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

๒๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา รื่ นรวย
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาววรรณวิสา รื่ นรวย
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

๒๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

25,500.00

25,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปุณญาภา เอี่ยมวิจิตร์ เสนอ
ราคา ๒๕,๕๐๐ บาท

นางสาวปุณญาภา เอี่ยมวิจิตร์ เสนอ
ราคา ๒๕,๕๐๐ บาท

๒๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

27,600.00

27,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร เสนอ
ราคา ๒๗,๖๐๐ บาท

นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร เสนอ
ราคา ๒๗,๖๐๐ บาท

๒๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

24,900.00

24,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูเบศร พันธรักษ์
๒๔,๙๐๐ บาท

นายภูเบศร พันธรักษ์
ราคา ๒๔,๙๐๐ บาท

เสนอราคา

เสนอ

เสนอราคา

นายเกียรติ สุขกิจ
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

เสนอ

เสนอ

เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๑๙/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๒๐/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๒๑/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๒๒/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๒๔/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๒๕/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๒๗/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
40,500.00

๒๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๒๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

32,100.00

๓๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๓๑

รำคำกลำง
(บำท)
40,500.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์ เสนอ
ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท

นางสาวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์ เสนอ
ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท

32,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัษณศักดิ์ ธนพรพรหม เสนอ
ราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

นายชัษณศักดิ์ ธนพรพรหม
ราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

44,460.00

44,460.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ทรงศร
๔๔,๔๖๐ บาท

เสนอราคา

นางสาววนิดา ทรงศร
๔๔,๔๖๐ บาท

เสนอราคา

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

65,400.00

65,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร เธียรโชติ
ราคา ๖๕,๔๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวอุมาพร เธียรโชติ
ราคา ๖๕,๔๐๐ บาท

เสนอ

๓๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

55,500.00

55,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์ สารภี
ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

เสนอ

นายสมรักษ์ สารภี
ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

เสนอ

๓๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

55,500.00

55,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นงสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกลุ เสนอ
ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

นงสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกลุ เสนอ
ราคา ๕๕,๕๐๐ บาท

๓๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

84,600.00

84,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ วิริยะเมธานนท์
ราคา ๘๔,๖๐๐ บาท

เสนอ

นายธเนศ วิริยะเมธานนท์
ราคา ๘๔,๖๐๐ บาท

เสนอ

๓๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

45,000.00

45,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา สุวรรณวาสี
ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวอริสา สุวรรณวาสี
ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

เสนอ

๓๖

ขออนุมตั ิเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

18,000.00

18,000.00

๓๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

36,300.00

36,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
เสนอ
ราคา ๓๖,๓๐๐ บาท

เสนอ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท
นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
เสนอ
ราคา ๓๖,๓๐๐ บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๒๙/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๓๐/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๓๑/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๓๒/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๓๓/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๓๔/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๓๕/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๑ ตุลาคม

บจ.พ.๓๖/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒
บจ.พ.๓๗/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
60,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
60,000.00

๓๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๓๙

ขออนุมตั ิเช่าสถานทีจ่ ดั เก็บเอกสาร

75,000.00

75,000.00

๔๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

45,000.00

45,000.00

๔๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,000.00

๔๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๔๓

๔๔

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา โอบนิธิชา เสนอ
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวชญาดา โอบนิธิชา เสนอ
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัดเสนอ
ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสิ รา บุดดีคา เสนอราคา
๔๕,๐๐๐ บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัดเสนอ
ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท
นางสาวศุภสิ รา บุดดีคา เสนอราคา
๔๕,๐๐๐ บาท

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพาพร ปราการพิลาศ เสนอ
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวทิพาพร ปราการพิลาศ เสนอ
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวฒ
ั น์ แก้ วปราการ เสนอราคา
๖๐,๐๐๐ บาท

นายภาณุวฒ
ั น์ แก้ วปราการ เสนอราคา
๖๐,๐๐๐ บาท

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท์ ศรธานิ
๖๐,๐๐๐ บาท

นายณัฐนนท์ ศรธานิ
๖๐,๐๐๐ บาท

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

80,000.00

80,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง รศ.ดร.สมลักษณ์ คงเมือง เสนอราคา
๘๐,๐๐๐ บาท

เสนอราคา

เสนอราคา

รศ.ดร.สมลักษณ์ คงเมือง เสนอราคา
๘๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน ไม่เกินราคาที่
กาหนดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจ้ างงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๓๘/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๓๙/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒
บจ.พ.๔๐/๒๕๖๓ ลว. ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒

บจ.พ.๔๑/๒๕๖๓ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๔๒/๒๕๖๓
๒๕๖๒

ลว. ๓ ตุลาคม

บจ.พ.๔๓/๒๕๖๓ ลว. ๓ ตุลาคม
๒๕๖๒

บจ.พ.๔๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อประสานข้ อมู,ฯ

วงเงินที่จะ
ซือหรื
้ อจ้ ำง
46,080.00

รำคำกลำง
46,080.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือนตุลำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักยำ
วันที่ 31 ตุลำคม 2562
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
นส. พิชามญช์ จันทร์ มหเสถียร

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
46,080.00 นส. พิชามญช์ จันทร์ มหเสถียร

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก
โดยสรุ ป
46,080.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 1/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

2

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสาร
61,200.00

3

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

42,570.00

42,570.00

เฉพาะเจาะจง

นส. กนกกร สุทธินนท์

42,570.00 นส. กนกกร สุทธินนท์

42,570.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 3/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

4

จ้ างบุคคลเพื่อปฏิบตั ิหน้ าทีข่ บั รถ

39,090.00

39,090.00

เฉพาะเจาะจง

นายจันทรเทพ คงดา

39,090.00 นายจันทรเทพ คงดา

39,090.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 4/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

5

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบตั ืหน้ าที่

41,790.00

41,790.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร

41,790.00 นายนิรินทน์ ศรี เพ็ชร

41,790.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 5/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

6

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาบาฯข้ อมูลฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. อมรรัตน์ บุญทวี

28,500.00 นส. อมรรัตน์ บุญทวี

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 6/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

7

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสารฯ

38,208.00

38,208.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

38,208.00 นส. ฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

38,208.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 7/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

8

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อสแกนและบันทึกข้ อมูล 30,360.00

30,360.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

30,360.00 นส. ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

30,360.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 8/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

9

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

31,434.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุมณฑา เมืองแก้ ว

31,434.00 นส. สุมณฑา เมืองแก้ ว

31,434.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 9/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

31,434.00

รำคำกลำง
(บำท)
61,200.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นส. จงรัก บัตรพันธนะ

61,200.00 นส. จงรัก บัตรพันธนะ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
61,200.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 2/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

10

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
26,268.00

รำคำกลำง
(บำท)
26,268.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นส. เปมิกา ศรี พนั ธ์

26,268.00 นส. เปมิกา ศรี พนั ธ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
26,268.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 10/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

11

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

41,223.00

41,223.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ชิตยานันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

41,223.00 นส. ชิตยานันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

41,223.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 11/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

12

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการประเมินฯ

75,000.00

75,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางทัศนีย์ ล้ อชัยเวช

75,000.00 นางทัศนีย์ ล้ อชัยเวช

75,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 12/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

13

จ้ างบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่ ชาระเงินฯ

29,355.00

29,355.00

เฉพาะเจาะจง

นส. กัณฯกา นุน่ ดี

29,355.00 นส. กัณฯกา นุน่ ดี

29,355.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 13/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

14

จ้ างบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่ ชาระเงินฯ

29,355.00

29,355.00

เฉพาะเจาะจง

นส. จิรัชยา บุญรอด

29,355.00 นส. จิรัชยา บุญรอด

29,355.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 14/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

15

จ้ างบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่ ชาระเงินฯ

29,355.00

29,355.00

เฉพาะเจาะจง

นส. วิไลรัตน์ ทองประเสริฐ

29,355.00 นส. วิไลรัตน์ ทองประเสริฐ

29,355.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 15/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

16

จ้ างบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่ ชาระเงินฯ

31,038.00

31,038.00

เฉพาะเจาะจง

นส. พรสุข โชตินยั

31,038.00 นส. พรสุข โชตินยั

31,038.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 16/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

17

จ้ างตรวจสอบประเมินคาขอด้ านยาฯ

69,225.00

69,225.00

เฉพาะเจาะจง

นส. มนัสสนันท์ สวนเพชร

69,225.00 นส. มนัสสนันท์ สวนเพชร

69,225.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 17/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

18

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูลงานฯ
44,313.00

รำคำกลำง
(บำท)
44,313.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นส. บุษกร โสธนะ

44,313.00 นส. บุษกร โสธนะ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
44,313.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 18/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

19

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาบันทึกฯ

29,370.00

29,370.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุวลักษณ์ สุทธิ

29,370.00 นส. สุวลักษณ์ สุทธิ

29,370.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 19/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

20

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อรับรายงานฯ

23,100.00

23,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพร ทับทอง

23,100.00 นายสุทธิพร ทับทอง

23,100.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 20/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

21

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาฯ

30,429.00

30,429.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธ์กลุ

30,429.00 นส. ศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธ์กลุ

30,429.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 21/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

22

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาหนังสือฯ

31,209.00

31,209.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรางกูร

31,209.00 นายกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรางกูร

31,209.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 22/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

23

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาหนังสือฯ

35,322.00

35,322.00

เฉพาะเจาะจง

นส. จุรีพร ดวงเพ็ชร

35,322.00 นส. จุรีพร ดวงเพ็ชร

35,322.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 23/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

24

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูลฯ

33,942.00

33,942.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ชลธิชา กลัดเกิด

33,942.00 นส. ชลธิชา กลัดเกิด

33,942.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 24/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

25

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาบันทึกฯ

29,370.00

29,370.00

เฉพาะเจาะจง

นส. นัทชา ยินดีเหมาะ

29,370.00 นส. นัทชา ยินดีเหมาะ

29,370.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 25/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

26

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อทารายการทะเบียนฯ 43,035.00

รำคำกลำง
(บำท)
43,035.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นายอดิเทพ อิ่มสอน

43,035.00 นายอดิเทพ อิ่มสอน

27

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาข้ อมูล

33,930.00

33,930.00

เฉพาะเจาะจง

นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

33,930.00 นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

33,930.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 27/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

28

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาคันหาฯ

32,835.00

32,835.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิ ยะพงษ์ ศรีวะรมย์

32,835.00 นายปิ ยะพงษ์ ศรีวะรมย์

32,835.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 28/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

29

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบแก้ ไข

57,243.00

57,243.00

เฉพาะเจาะจง

นายพนะพล จารุภมู ิ

57,243.00 นายพนะพล จารุภมู ิ

57,243.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 29/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

30

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสาร

30,633.00

30,633.00

เฉพาะเจาะจง

นายรัตนพล ประเสริ ฐสังข์

30,633.00 นายรัตนพล ประเสริฐสังข์

30,633.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 30/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

31

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบ 47,784.00

47,784.00

เฉพาะเจาะจง

นส. รานี บัณฑิตานุกลู

47,784.00 นส. รานี บัณฑิตานุกลู

47,784.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 31/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

32

จ้ างปฏิบตั ิหน้ าทีป่ ระสานงานฯ

30,342.00

30,342.00

เฉพาะเจาะจง

นส. กนกรัตน์ เอกตระกูล

30,342.00 นส. กนกรัตน์ เอกตระกูล

30,342.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 32/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

33

เช่าเครื่ องถ่าย

482,399.00

482,399.00

เฉพาะเจาะจง

บจ. ซัม เทคโนโลยี

482,399.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 33/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

482,399.00 บจ. ซัม เทคโนโลยี

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
43,035.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 26/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
12,133.80

รำคำกลำง
(บำท)
12,133.80

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

บจ. ดีชายน์ หรายเดย์

182,000.00

182,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจ. วายบีบี

34

ซ่อมเครื่ องทาลาย

35

ติดตั ้งเต้ ารับ LAN โทรศัพท์และไฟฟ้า

36

จ้ างบันทึกข้ อมูลเพื่ออกเลขรับคาขอแก้ ไข

32,628.00

32,628.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์

37

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูลฯ

31,740.00

31,740.00

เฉพาะเจาะจง

38

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานธุรการ

37,413.00

37,413.00

39

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อติดต่อประสานงานฯ

38,175.00

40

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสาร

41

จ้ างบุคคลภายนอกบันทึกสถานะการยืน่ ฯ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
12,133.80 บจ. ดีชายน์ หรายเดย์

182,000.00 บจ. วายบีบี

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
12,133.80 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 34/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

182,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 35/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

32,628.00 นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์

32,628.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 36/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

นส. ศศิรดา แสงพารา

31,740.00 นส. ศศิรดา แสงพารา

31,740.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 37/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

เฉพาะเจาะจง

นางณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์

37,413.00 นางณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์

37,413.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 38/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

38,175.00

เฉพาะเจาะจง

นส. จุฑามาส เลขนาวิน

38,175.00 นส. จุฑามาส เลขนาวิน

38,175.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 39/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

73,500.00

73,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

73,500.00 นส. ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

73,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 40/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

29,250.00

29,250.00

เฉพาะเจาะจง

นส. นิภาวรรณ สุขปราศรัย

29,250.00 นส. นิภาวรรณ สุขปราศรัย

29,250.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 41/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

42

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานธุรการ
30,255.00

รำคำกลำง
(บำท)
30,255.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นส. ณัฐนรี ฝาเงิน

30,255.00 นส. ณัฐนรี ฝาเงิน

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
30,255.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 42/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

43

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

30,255.00

30,255.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ปวิตรา เพ็งจิตร

30,255.00 นส. ปวิตรา เพ็งจิตร

30,255.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 43/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

44

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาและติดตาม

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ศิราวรรณ ธรรมชาติ

28,500.00 นส.ศิราวรรณ ธรรมชาติ

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 44/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

45

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. หทัยรัตน์ แก้ วอร่ามศรี

28,500.00 นส. หทัยรัตน์ แก้ วอร่ามศรี

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 45/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

46

จ้ างบุคคลภายนอกบันทึกสถานะคาขอฯ

30,900.00

30,900.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ชวัลลักษณ์ รุ่งเรือง

30,900.00 นส. ชวัลลักษณ์ รุ่งเรือง

30,900.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 46/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

47

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานธุรการฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีริศ มุขศรี

28,500.00 นายวีริศ มุขศรี

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 47/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

48

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

45,753.00

45,753.00

เฉพาะเจาะจง

นส. อโนทัย สร้ อยมาต

45,753.00 นส. อโนทัย สร้ อยมาต

45,753.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 48/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

49

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานธุรการ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายโฆสิตาพงษ์ ศรีสวัสดิ์

28,500.00 นายโฆสิตาพงษ์ ศรี สวัสดิ์

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 49/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
78,750.00

รำคำกลำง
(บำท)
78,750.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นางสุวมิ ล ฉกาจนโรดม

78,750.00 นางสุวมิ ล ฉกาจนโรดม

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
78,750.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 50/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

50

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบฯ

51

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกสถานะ

25,500.00

25,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายฐิ ติวฒ
ั น์ นราพล

25,500.00 นายฐิ ติวฒ
ั น์ นราพล

25,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 51/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

52

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกสถานะ

23,250.00

23,250.00

เฉพาะเจาะจง

นส. กชกร ดอนเตาเหล็ก

23,250.00 นส. กชกร ดอนเตาเหล็ก

23,250.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 52/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

53

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกสถานะฯ

30,750.00

30,750.00

เฉพาะเจาะจง

นายสราวุธ บุญไปล่

30,750.00 นายสราวุธ บุญไปล่

30,750.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 53/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

54

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจคาขอฯ

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. นฤมล นิมมานพิภกั ดิ์

78,000.00 นส. นฤมล นิมมานพิภกั ดิ์

78,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 54/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

55

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสารฯ

39,378.00

39,378.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สมใจ ไทยเจือ

39,378.00 นส. สมใจ ไทยเจือ

39,378.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 55/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

56

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดพเนินการฯ

34,485.00

34,485.00

เฉพาะเจาะจง

นส. วิสารัคตน์ โตเจริญ

34,485.00 นส. วิสารัคตน์ โตเจริญ

34,485.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 56/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

57

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

39,990.00

39,990.00

เฉพาะเจาะจง

นส. วิจิตรา ปานทรัพย์

39,990.00 นส. วิจิตรา ปานทรัพย์

39,990.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 57/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
65,700.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
65,700.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นางพิสชา ลุศนันท์

65,700.00 นางพิสชา ลุศนันท์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
65,700.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 58/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

58

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานฯ

59

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินเอกสาร

77,400.00

77,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายสัตวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ

77,400.00 นายสัตวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ

77,400.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 59/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

60

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูลฯ

38,715.00

38,715.00

เฉพาะเจาะจง

ศิรินภา ศรีสมพงษ์

38,715.00 ศิรินภา ศรีสมพงษ์

38,715.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 60/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

61

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อลงรับคาขอ
ขึ ้นทะเบียน

37,800.00

37,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางวิไลรัตน์ บุญชื่น

37,800.00 นางวิไลรัตน์ บุญชื่น

37,800.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 61/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

62

จ้ างเป็ นผู้ชว่ ยบริ หารจดการระบบ
สารสนเทศๆ

54,303.00

54,303.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิ ยณัฐ นวจิตไพบูลย์

54,303.00 นายปิ ยณัฐ นวจิตไพบูลย์

54,303.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 62/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

63

การบารุงรักษาระบบสารสนเทศด้ านยาฯ

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ. ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค
แอนด์ ดีไซน์ จากัด

500,000.00 บ. ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค

500,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 63/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

64

อนุมตั ิเช่าสถานที่

187,449.27

187,449.27

เฉพาะเจาะจง

บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร

187,449.27 บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร

187,449.27 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 64/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 62

65

จ้ างจัดทาเอกสาร และบันทึกข้ อมู,

30,600.00

30,600.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุนิสา สิทธิคณ
ุ

30,600.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 67/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

30,600.00 นส. สุนิสา สิทธิคณ
ุ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
24,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
24,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นส.ชนัตถา สุวรรณสินธุ์

24,000.00 นส.ชนัตถา สุวรรณสินธุ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
24,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 68/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

66

จ้ างจัดทาเอกสาร

67

จ้ างจัดทะเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

25,500.00

25,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. จิราภรณ์ บุญประคม

25,500.00 นส. จิราภรณ์ บุญประคม

25,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 69/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

68

จ้ างจัดทาและตรวจสอบเบี ้ยงต้ นเอกสารฯ

43,500.00

43,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางวนิดา แก้ วเพ็ชร

43,500.00 นางวนิดา แก้ วเพ็ชร

43,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 70/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

69

จ้ างจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

40,500.00

40,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ภิญญาพัชญ์ สุดทองคง

40,500.00 นส. ภิญญาพัชญ์ สุดทองคง

40,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 71/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

70

จ้ างจัดทาเอกสาร

27,000.00

27,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายทศฐ์ พร สุวรรณหงษ์

27,000.00 นายทศฐ์ พร สุวรรณหงษ์

27,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 72/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

71

จ้ างจัดทาเอกสาร

37,500.00

37,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ปองจิตร์ ผ่านสันเทียะ

37,500.00 นส. ปองจิตร์ ผ่านสันเทียะ

37,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 73/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

72

จ้ างจัดทาเอกสารประกอบการประชุม

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. รสพร ศิริโสภาโชติ

30,000.00 นส. รสพร ศิริโสภาโชติ

30,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 74/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

73

จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อการขับเคลีอ่ นแผนฯ

96,000.00

96,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. จุฑาทิพย์ มาตรอ

96,000.00 นส. จุฑาทิพย์ มาตรอ

96,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 75/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

74

จ้ างจัดทาเอกสาร และบันทึกข้ อมูล

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
25,500.00

รำคำกลำง
(บำท)
25,500.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นส. อรชุลี พินธุรักษ์

25,500.00 นส. อรชุลี พินธุรักษ์

75

จ้ างจัดทาเอกสาร และบันทึกข้ อมูล

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

28,500.00 นส. ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 77/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

76

จ้ างจัดทาข้ อมูล และเอกสารฯ

43,500.00

43,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ลภัสรดา แก้ วทองมี

43,500.00 นส. ลภัสรดา แก้ วทองมี

43,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 78/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

77

จ้ างจัดทาข้ อมูล และเอกสารฯ

46,500.00

46,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. รุ่งนภา ศรีวชิ ยั

46,500.00 นส. รุ่งนภา ศรีวชิ ยั

46,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 79/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

78

จ้ างจัดทาข้ อมูล และเอกสารฯ

51,000.00

51,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สาธิยา คูณราช

51,000.00 นส. สาธิยา คูณราช

51,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 80/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

79

จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

11,550.00

11,550.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เอ เอส ก็อปปี ้

11,550.00 ร้ าน เอ เอส ก็อปปี ้

11,550.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 81/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 62

80

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

18,000.00

18,000.00

เฉพาะเจาะจง

วรโชติ จันทราสกุล

18,000.00 วรโชติ จันทราสกุล

18,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 85/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายนน พ.ศ. 2562

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
25,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 76/2563
ลงวันที่ 3 ต.ค. 62

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือจั
้ ดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

51,378.00

51,378.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางวรรณพร ยูนศรีแดง

51,378.00

นางวรรณพร ยูนศรีแดง

51,378.00

50,769.00

50,769.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวชรพงศ์ สิงหรัตน์

50,769.00

นายวชรพงศ์ สิงหรัตน์

50,769.00

44,838.00

44,838.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสรีรีตน์ พลอยช่าง

44,838.00

นางสรีรีตน์ พลอยช่าง

44,838.00

30,642.00

30,642.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณทิพย์ สุนทรานนท์

30,642.00

นางสาวกรรณทิพย์ สุนทรานนท์

30,642.00

36,861.00

36,861.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูชิต แสนสนิท

36,861.00

นายภูชิต แสนสนิท

36,861.00

45,792.00

45,792.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมสรรต์ แสงส่อง

45,792.00

นายคมสรรต์ แสงส่อง

45,792.00

37,257.00

37,257.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธพงษ์ พิทกั ษิ ณ

37,257.00

นายยุทธพงษ์ พิทกั ษิณ

37,257.00

45,624.00

45,624.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิตา ยาหยี

45,624.00

นางสาวสาลิตา ยาหยี

45,624.00

66,234.00

66,234.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทิวสั แสนสุข

66,234.00

นายสุทิวสั แสนสุข

66,234.00

66,150.00

66,150.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ เภอบางเข็ม

66,150.00

นางสาวเบญจมาศ เภอบางเข็ม

66,150.00

53,403.00

53,403.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววีนา รุ่ งรัตน์จินดาหาญ

53,403.00

นางสาววีนา รุ่ งรัตน์จินดาหาญ

53,403.00

38,172.00

38,172.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์ กระทรวงไทย

38,172.00

นางสาวฝนทิพย์ กระทรวงไทย

38,172.00

36,804.00

36,804.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลัคน์ ถนอมจิตร

36,804.00

นางสาวศิวลัคน์ ถนอมจิตร

36,804.00

36,576.00

36,576.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี โชตินยั

36,576.00

นางสาวนภาศรี โชตินยั

36,576.00

65,070.00

65,070.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยา มุขะวาทิน

65,070.00

นายสุริยา มุขะวาทิน

65,070.00

52,380.00

52,380.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร สอนโพนงาม

52,380.00

นางสาวนิภาพร สอนโพนงาม

52,380.00

49,755.00

49,755.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าทีร่ ้ อยตรี อานาจ อรุณเลิศ

49,755.00

ว่าทีร่ ้ อยตรี อานาจ อรุณเลิศ

49,755.00

45,720.00

45,720.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวฒ
ั น์ พิกลุ ทอง

45,720.00

นายภาณุวฒ
ั น์ พิกลุ ทอง

45,720.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จ้ างเหมาผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การ
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การ
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)

รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา

ตจ 1/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 2/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 3/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 4/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 5/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 6/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 7/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 8/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 9/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 10/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 11/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 12/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 13/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 14/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 15/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 16/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 17/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 18/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562

ลำดับที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32
33
34

35
36

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 3 งวด (ตค.62-ธค.62)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การงาน
เกี่ยวกับกัญชา จานวน 8 งวด (ตค.
62-พค.63)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีว่ เิ คราะห์ข้อมูล
จานวน 8 งวด (ตค.62-พค.63)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การงาน
เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง จานวน 8
งวด (ตค.62-พค.63)
ซื ้อน ้าดืม่
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร 12 งวด (ตค.
62-กย.63)
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีว่ เิ คระห์ข้อมูล
จานวน 12 งวด (ตค.62 - กย.63)
งวดละ 20,000 บาท
จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
จานวน 2 งวด (พย.-ธค.62)
ซื ้อวัสดุสานักงาน (พาเลท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
47,325.00

รำคำกลำง
(บำท)
47,325.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์ กองเมือง

47,325.00

นายฐาปกรณ์ กองเมือง

47,325.00

44,295.00

44,295.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ คล้ ายแจ้ ง

44,295.00

นายณัฐวุฒิ คล้ ายแจ้ ง

44,295.00

61,794.00

61,794.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุบลวรรณ ชิณเกตุ

61,794.00

นางสาวอุบลวรรณ ชิณเกตุ

61,794.00

44,859.00

44,859.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา สมฤกษ์

44,859.00

นางสาวนันทนา สมฤกษ์

44,859.00

48,144.00

48,144.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล กองจันทร์

48,144.00

นางสาวพรพิมล กองจันทร์

48,144.00

48,372.00

48,372.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาริน ธนะภัสสร

48,372.00

นางสาวภาริน ธนะภัสสร

48,372.00

38,349.00

38,349.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์ สิงหเดช

38,349.00

นางสาวธัญญลักษณ์ สิงหเดช

38,349.00

32,159.00

32,159.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมจิตติรักษ์

32,159.00

นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมจิตติรักษ์

32,159.00

34,029.00

34,029.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธณัญญา ขันทอง

34,029.00

นางสาวธณัญญา ขันทอง

34,029.00

32,400.00

32,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ บุญหล่อ

32,400.00

นางสาวจิราภรณ์ บุญหล่อ

32,400.00

86,400.00

86,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์ นันทบรร

86,400.00

นางสาววัชราภรณ์ นันทบรร

86,400.00

160,000.00

160,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณปภัช จิตกรชัยโชติ

160,000.00

นางสาวณปภัช จิตกรชัยโชติ

160,000.00

32,400.00

32,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณฤดี วงษ์ เต๊ ะ

32,400.00

นางสาววรรณฤดี วงษ์ เต๊ ะ

32,400.00

18,000.00

18,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ยอดน ้าดืม่

18,000.00

ร้ าน ยอดน ้าดืม่

18,000.00

170,000.00

170,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท .เอส.ไอ.เซลล์แอนด์ เซอร์ วสิ

170,000.00

บริษัท .เอส.ไอ.เซลล์แอนด์ เซอร์ วสิ

170,000.00

240,000.00

240,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา ไชยเจริญ

240,000.00

นางสาวอารียา ไชยเจริ ญ

240,000.00

21,600.00

21,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุจรวี มีสง่า

21,600.00

นางสาวรุจรวี มีสง่า

21,600.00

133,750.00

133,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์ นเท็ค จากัด

133,750.00

บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์ นเท็ค จากัด

133,750.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ตจ 19/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา

ตจ 30/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา

ตซ 1/2563 ลว. 4 ตุลาคม 2562

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา

ตจ 34/2563 ลว. 22 ตุลาคม 2562

ตจ 20/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 21/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 22/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 23/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 24/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 25/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 26/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 27/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 28/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562
ตจ 29/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562

ตจ 32/2563 ลว. 3 ตุลาคม 2562

ตจ 31/2563 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ตจ 33/2563 ลว. 15 ตุลาคม 2562

ตซ 2/2563 ลว. 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
แบบ สขร. ๑

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ/จั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน......…ตุลำคม.........2562................................
(ชื่อหน่ วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่....11.......เดือน….....พฤศจิกำยน............พ.ศ...2562.................

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง

1

จ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

180,000

180,000

เฉพาะเจาะจง

บ.PST

180,000

บ.PST

180,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.1/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

2

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

70,200

70,200

เฉพาะเจาะจง

นายกันต์ สวัสดิไ์ ชย

70,200

นายกันต์ สวัสดิไ์ ชย

70,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.2/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

3

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

69,300

69,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุธญ
ั ญา จงอุสา่ ห์

69,300

น.ส.สุธญ
ั ญา จงอุสา่ ห์

69,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.3/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

4

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,460

47,460

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์

47,460

น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์

47,460

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.4/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

5

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,610

47,610

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชมพูนทุ ทองสมัคร

47,610

น.ส.ชมพูนทุ ทองสมัคร

47,610

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.5/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

6

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,450

39,450

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มนัตตา โตเจริญ

39,450

น.ส.มนัตตา โตเจริญ

39,450

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.6/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

7

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,650

37,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราพร สุดหนองบัว

37,650

น.ส.จิราพร สุดหนองบัว

37,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.7/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

8

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,100

50,100

เฉพาะเจาะจง

นายสรายศ เถียรทวี

50,100

นายสรายศ เถียรทวี

50,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.8/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

9

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,640

44,640

เฉพาะเจาะจง

นายชนทิตย์ หมวดผา

44,640

นายชนทิตย์ หมวดผา

44,640

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.9/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

10

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางอัจจิมา เหลืองดิลก

75,000

นางอัจจิมา เหลืองดิลก

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.10/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1ตุลาคม 2562

1 ตุลาคม

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

11

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

51,150

51,150

เฉพาะเจาะจง

นายชานาญ สุภาพงษ์

51,150

นายชานาญ สุภาพงษ์

51,150

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.11/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

12

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

57,360

57,360

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปวีณา แก้ วมณี

57,360

น.ส.ปวีณา แก้ วมณี

57,360

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.12/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

13

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,880

44,880

เฉพาะเจาะจง

นายธีรพงษ์ ทองเรือง

44,880

นายธีรพงษ์ ทองเรือง

44,880

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.13/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

14

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

49,920

49,920

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐฐานันท์ ธนันพัศปภาทิพ

49,920

น.ส.ณัฐฐานันท์ ธนันพัศปภาทิพ

49,920

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.14/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

15

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

49,500

49,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์

49,500

น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์

49,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.15/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

16

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

30,240

30,240

เฉพาะเจาะจง

นายมนต์ชยั ทองแท้

30,240

นายมนต์ชยั ทองแท้

30,240

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.16/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

17

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,800

34,800

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทร์ จิรา เกตุปัน้

34,800

น.ส.จันทร์ จิรา เกตุปัน้

34,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.17/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

18

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,380

34,380

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิรัญชนา สุทธิศรานันท์

34,380

น.ส.วิรัญชนา สุทธิศรานันท์

34,380

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.18/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

19

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,990

42,990

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กัลยารัตน์ สหมิตรมงคล

42,990

น.ส.กัลยารัตน์ สหมิตรมงคล

42,990

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.19/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

20

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อภิสรา แสงอ่อน

33,000

น.ส.อภิสรา แสงอ่อน

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.20/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

21

จ้ างเช่าพื ้นที่

150,000

150,000

เฉพาะเจาะจง

บ.กรุงเทพคลัง

150,000

บ.กรุงเทพคลัง

150,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.21/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

22

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,700

47,700

เฉพาะเจาะจง

นายวรรณชัย โตสวัสดิ์

47,700

นายวรรณชัย โตสวัสดิ์

47,700

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.22/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

23

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

63,000

63,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรรณพร กาญจนซิม

63,000

น.ส.พรรณพร กาญจนซิม

63,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.23/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

24

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

24,300

24,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ ะเนียด

24,300

น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ ะเนียด

24,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.24/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

25

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

11,850

11,850

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธนาภรณ์ ปั ทมะโสภา

11,850

น.ส.ธนาภรณ์ ปั ทมะโสภา

11,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.25/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

26

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กานดา ศิริแสง

30,000

น.ส.กานดา ศิริแสง

30,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.26/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

27

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

59,700

56,700

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วารินทร์ สารเขื่อนแก้ ว

56,700

น.ส.วารินทร์ สารเขื่อนแก้ ว

56,700

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.27/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

28

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,900

48,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อสมา ไชยวงศ์

48,900

น.ส.อสมา ไชยวงศ์

48,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.28/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

29

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,250

47,250

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิริรัตน์ ขุนดา

47,250

น.ส.ศิริรัตน์ ขุนดา

47,250

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.29/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

30

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,800

34,800

เฉพาะเจาะจง

นายชานน ผู้ไพบูลย์พงศ์

34,800

นายชานน ผู้ไพบูลย์พงศ์

34,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.30/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

31

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กชกร ทองลบ

30,000

น.ส.กชกร ทองลบ

30,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.31/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

32

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,250

47,250

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กมลทิพย์ สังข์นาค

47,250

น.ส.กมลทิพย์ สังข์นาค

47,250

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.32/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

33

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กัญญาพัชร มีรอด

45,000

น.ส.กัญญาพัชร มีรอด

45,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.33/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

34

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิจิตรา แสวงโคตร

45,000

น.ส.วิจิตรา แสวงโคตร

45,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.34/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

35

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

73,680

73,680

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชรภรณ์ จุมวรรณา

73,680

น.ส.พัชรภรณ์ จุมวรรณา

73,680

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.35/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

36

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,120

75,120

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริ ฐ

75,120

น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ

75,120

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.36/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

37

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

55,920

55,920

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคุณ

55,920

น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคุณ

55,920

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.37/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

38

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,060

42,060

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ

42,060

น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ

42,060

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.38/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

39

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

41,070

41,070

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปนัดดา ทองอุทิศ

41,070

น.ส.ปนัดดา ทองอุทิศ

41,070

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.39/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

40

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

41,340

41,340

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิภาพร ชาภักดี

41,340

น.ส.วิภาพร ชาภักดี

41,340

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.40/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

41

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,590

38,590

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณิชาภา นะกุลจิรเดช

38,590

น.ส.ณิชาภา นะกุลจิรเดช

38,590

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.41/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

42

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,730

44,730

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ

44,730

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ

44,730

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.42/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

43

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,720

38,720

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัจฉรีย์ เกิดแสง

38,720

น.ส.อัจฉรีย์ เกิดแสง

38,720

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.43/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

44

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,830

37,830

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์

37,830

น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์

37,830

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.44/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

45

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,690

36,690

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุบษุ ยา ปิ ยรัตนวรสกุล

36,690

น.ส.สุบษุ ยา ปิ ยรัตนวรสกุล

36,690

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.45/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

46

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,690

36,690

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชมน ไชยคีรี

36,690

น.ส.พัชมน ไชยคีรี

36,690

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.46/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

47

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,540

36,540

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อภิชา สิทธิกลุ นะ

36,540

น.ส.อภิชา สิทธิกลุ นะ

36,540

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.47/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

48

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,390

36,390

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกตุสดุ า เต็มใจ

36,390

น.ส.เกตุสดุ า เต็มใจ

36,390

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.48/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

49

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,390

36,390

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัมพิกา ใจคา

36,390

น.ส.อัมพิกา ใจคา

36,390

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.49/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

50

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

31,980

31,980

เฉพาะเจาะจง

นายอลงกต ใบจาปี

31,980

นายอลงกต ใบจาปี

31,980

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.50/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

51

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,390

36,390

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด

36,390

น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด

36,390

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.51/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

52

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,580

45,580

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม

45,580

น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม

45,580

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.52/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

53

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,890

34,890

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัณณิตา พิสณุพงศ์

34,890

น.ส.พัณณิตา พิสณุพงศ์

34,890

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.53/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

54

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,890

34,890

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจพร อ้ นจีน

34,890

น.ส.เบญจพร อ้ นจีน

34,890

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.54/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

55

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

58,440

58,440

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรพรรณ ก้ อนกลิน่

58,440

น.ส.พรพรรณ ก้ อนกลิน่

58,440

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.55/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

56

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,240

75,240

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปณิชา เทพยุหะ

75,240

น.ส.ปณิชา เทพยุหะ

75,240

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.56/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

57

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

57,600

57,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จุฬาลักษณ์ มฤคสนธิ

57,600

น.ส.จุฬาลักษณ์ มฤคสนธิ

57,600

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.57/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

58

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

62,400

62,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ประชุมพร สองบาง

62,400

น.ส.ประชุมพร สองบาง

62,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.58/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

59

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

53,580

53,580

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์

53,580

น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์

53,580

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.59/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

60

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,150

48,150

เฉพาะเจาะจง

น.สณัฐนุช สุขแก้ ว

48,150

น.สณัฐนุช สุขแก้ ว

48,150

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.60/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

61

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

53,250

53,250

เฉพาะเจาะจง

นายกรชกร นิลศาตร์

53,250

นายกรชกร นิลศาตร์

53,250

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.61/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

62

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,850

38,850

เฉพาะเจาะจง

นางรัตนา เพชรดา

38,850

นางรัตนา เพชรดา

38,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.62/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

63

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,400

38,400

เฉพาะเจาะจง

น.สภัทรา กลิน่ คาหอม

38,400

น.สภัทรา กลิน่ คาหอม

38,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.63/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

64

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,400

35,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณิศรา โชติขนุ ทด

35,400

น.ส.ณิศรา โชติขนุ ทด

35,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.64/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

65

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,200

37,200

เฉพาะเจาะจง

นายอนุพงศ์ ขันทองหล่อ

37,200

นายอนุพงศ์ ขันทองหล่อ

37,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.65/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

66

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

45,000

น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

45,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.66/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

67

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

58,650

58,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัญญา ถาวรพันธ์

58,650

น.ส.รัญญา ถาวรพันธ์

58,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.67/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

68

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

69,150

69,150

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จารุวรรณ สุวรรณกาเนิด

69,150

น.ส.จารุวรรณ สุวรรณกาเนิด

69,150

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.68/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

69

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,700

47,700

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรียาฉัตร สังข์พระกร

47,700

น.ส.ปรียาฉัตร สังข์พระกร

47,700

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.69/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

70

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,680

37,680

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐธยา วงลุนลา

37,680

น.ส.ณัฐธยา วงลุนลา

37,680

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.70/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

71

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

58,500

58,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิมพ์วมิ ล สกุลกันต์

58,500

น.ส.พิมพ์วมิ ล สกุลกันต์

58,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.71/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

72

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,500

46,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทกานต์ จันทะเวช

46,500

น.ส.จันทกานต์ จันทะเวช

46,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.72/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

73

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

66,420

66,420

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขวัญแก้ ว กังสดาลอาไพ

66,420

น.ส.ขวัญแก้ ว กังสดาลอาไพ

66,420

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.73/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

74

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

91,950

91,950

เฉพาะเจาะจง

นายคมสัน เลิศประเสริฐ

91,950

นายคมสัน เลิศประเสริ ฐ

91,950

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.74/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

75

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,400

50,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุรอยยา ชัยชนะเดช

50,400

น.ส.สุรอยยา ชัยชนะเดช

50,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.75/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

76

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

68,640

68,640

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วราณี แซ่ดา่ น

68,640

น.ส.วราณี แซ่ดา่ น

68,640

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.76/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

77

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

61,170

61,170

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภุจฑุ า ศรีวลิ ยั

61,170

น.ส.ภุจฑุ า ศรีวลิ ยั

61,170

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.77/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

78

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,730

50,730

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์ เผือก

50,730

น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์ เผือก

50,730

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.78/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

79

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

51,660

51,660

เฉพาะเจาะจง

นายบุญเสริ ม ผักใหม

51,660

นายบุญเสริ ม ผักใหม

51,660

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.79/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

80

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,900

45,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี ชัยเจริญ

45,900

น.ส.รัชนี ชัยเจริญ

45,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.80/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

81

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

58,140

58,140

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รินดา บัวทัง่

58,140

น.ส.รินดา บัวทัง่

58,140

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.81/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

82

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,280

50,280

เฉพาะเจาะจง

นางศรินญา สิงห์เอี่ยม

50,280

นางศรินญา สิงห์เอี่ยม

50,280

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.82/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

83

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

53,160

53,160

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พจนาถ วิเศษกุล

53,160

น.ส.พจนาถ วิเศษกุล

53,160

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.83/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

84

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

52,440

52,440

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิธร สุขสาราญ

52,440

น.ส.ศศิธร สุขสาราญ

52,440

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.84/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

85

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

52,950

52,950

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิภาพร โพธิ์จาศีล

52,950

น.ส.วิภาพร โพธิ์จาศีล

52,950

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.85/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

86

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,720

48,720

เฉพาะเจาะจง

น.ส.แก้ วขวัญ ดอนพงไพร

48,720

น.ส.แก้ วขวัญ ดอนพงไพร

48,720

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.86/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

87

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,100

44,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธัญญลักษณ์ ผะอบแก้ ว

44,100

น.ส.ธัญญลักษณ์ ผะอบแก้ ว

44,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.87/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

88

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

41,640

41,640

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพักตร์

41,640

น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพักตร์

41,640

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.88/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

89

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

55,440

55,440

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐกานต์ ล ้าเลิศ

55,440

น.ส.ณัฐกานต์ ล ้าเลิศ

55,440

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.89/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

90

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,360

42,360

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิระยา มณีกลาง

42,360

น.ส.วิระยา มณีกลาง

42,360

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.90/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

91

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

41,850

41,850

เฉพาะเจาะจง

นายธนนารถ รัชตศรี

41,850

นายธนนารถ รัชตศรี

41,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.91/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

92

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

49,110

49,110

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สมหญิง สมสุข

49,110

น.ส.สมหญิง สมสุข

49,110

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.92/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

93

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,150

42,150

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อรุณี พ่อค้ า

42,150

น.ส.อรุณี พ่อค้ า

42,150

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.93/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

94

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

40,470

40,470

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อุษา พุม่ พวย

40,470

น.ส.อุษา พุม่ พวย

40,470

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.94/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

95

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

56,640

56,640

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัญชุลี ทุมแสน

56,640

น.ส.อัญชุลี ทุมแสน

56,640

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.95/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

96

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

40,650

40,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชชา ห่อเกียรติ

40,650

น.ส.ณัชชา ห่อเกียรติ

40,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.96/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

97

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

52,830

52,830

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชรภา โพธิตาปนะ

52,830

น.ส.พัชรภา โพธิตาปนะ

52,830

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.97/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

98

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,210

39,210

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปภัสรา พิรุณเจริญพร

39,210

น.ส.ปภัสรา พิรุณเจริญพร

39,210

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.98/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

99

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,510

39,510

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรทิพย์ อ้ นชนะ

39,510

น.ส.พรทิพย์ อ้ นชนะ

39,510

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.99/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

100

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,910

38,910

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุวมิ ล บังพิมาย

38,910

น.ส.สุวมิ ล บังพิมาย

38,910

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.100/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

101

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,940

38,940

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี

38,940

น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี

38,940

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.101/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

102

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,420

39,420

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจลักษณ์ อ้ นจีน

39,420

น.ส.เบญจลักษณ์ อ้ นจีน

39,420

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.102/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

103

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,710

37,710

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนิสา ธรรมชาติ

37,710

น.ส.สุนิสา ธรรมชาติ

37,710

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.103/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

104

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,000

39,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิตติกา สุทธิลกั ษณ์

39,000

น.ส.จิตติกา สุทธิลกั ษณ์

39,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.104/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

105

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,730

44,730

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เปมิกา เครืออยู่

44,730

น.ส.เปมิกา เครืออยู่

44,730

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.105/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

106

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,280

38,280

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทิวา แสงกุดเลาะ

38,280

น.ส.จันทิวา แสงกุดเลาะ

38,280

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.106/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

107

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,280

38,280

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กิ่งกาญจน์ ประไพพงค์

38,280

น.ส.กิ่งกาญจน์ ประไพพงค์

38,280

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.107/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

108

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,760

38,760

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุธามาศ ชัชวาลกิจกุล

38,760

น.ส.สุธามาศ ชัชวาลกิจกุล

38,760

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.108/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

109

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,570

48,570

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิตยา บุญนามา

48,570

น.ส.นิตยา บุญนามา

48,570

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.109/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

110

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,740

37,740

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อนุสสรา สุขประเสริฐ

37,740

น.ส.อนุสสรา สุขประเสริฐ

37,740

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.110/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

111

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,890

37,890

เฉพาะเจาะจง

นายปรัชญา ดรุณพงศ์

37,890

นายปรัชญา ดรุณพงศ์

37,890

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.111/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

112

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,050

37,050

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชลเกษตร ชีรคุปต์

37,050

น.ส.ชลเกษตร ชีรคุปต์

37,050

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.112/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

113

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,380

46,380

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัชฌา เพชรสลับแก้ ว

46,380

น.ส.อัชฌา เพชรสลับแก้ ว

46,380

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.113/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

114

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,240

36,240

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธันย์ชนก ดวงอุปะ

36,240

น.ส.ธันย์ชนก ดวงอุปะ

36,240

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.114/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

115

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,550

35,550

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขนิษฐา วิริยะ

35,550

น.ส.ขนิษฐา วิริยะ

35,550

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.115/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

116

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,850

35,850

เฉพาะเจาะจง

นายทศพล จันทร์ เพ็ญ

35,850

นายทศพล จันทร์ เพ็ญ

35,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.116/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

117

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิชญานิน ตังวิ
้ เศษทรัพย์

45,000

น.ส.พิชญานิน ตั ้งวิเศษทรัพย์

45,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.117/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

118

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,510

39,510

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์

39,510

น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์

39,510

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.118/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

119

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,100

35,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชณิตา ดวงภักดีรัมย์

35,100

น.ส.ชณิตา ดวงภักดีรัมย์

35,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.119/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

120

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,100

35,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.แทนชนน์ ศรีแห่งโครต

35,100

น.ส.แทนชนน์ ศรีแห่งโครต

35,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.120/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

121

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,560

34,560

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นภาพร เฟื่ องผล

34,560

น.ส.นภาพร เฟื่ องผล

34,560

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.121/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

122

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

43,980

43,980

เฉพาะเจาะจง

นายกฤษธร สาเอี่ยม

43,980

นายกฤษธร สาเอี่ยม

43,980

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.122/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

123

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,560

34,560

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อนุสสรา วงษ์ จนั ทา

34,560

น.ส.อนุสสรา วงษ์ จนั ทา

34,560

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.123/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

124

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,270

45,270

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วรวรรณัฐรัฐ แสงรัตน์

45,270

น.ส.วรวรรณัฐรัฐ แสงรัตน์

45,270

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.124/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

125

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,200

34,200

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภรณภค ลิขิตเจริ ญ

34,200

น.ส.ภรณภค ลิขิตเจริญ

34,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.125/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

126

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,900

33,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชรภรร์ บือทอง

33,900

น.ส.พัชรภรร์ บือทอง

33,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.126/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

127

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,900

33,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรรณราย ดอกไม้ เพ็ง

33,900

น.ส.พรรณราย ดอกไม้ เพ็ง

33,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.127/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

128

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,900

33,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณิชนันท์ จงใจ

33,900

น.ส.ณิชนันท์ จงใจ

33,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.128/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

129

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,900

33,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณฐธิดา สาสาร

33,900

น.ส.ณฐธิดา สาสาร

33,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.129/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

130

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,080

34,080

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อารียา แก้ วมะณี

34,080

น.ส.อารียา แก้ วมะณี

34,080

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.130/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

131

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

90,000

90,000

เฉพาะเจาะจง

นางนฤมล โกมลเสวิน

90,000

นางนฤมล โกมลเสวิน

90,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.131/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

132

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางถาวินี จารุพิสิฐธร

75,000

นางถาวินี จารุพิสิฐธร

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.132/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

133

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.สจิตรา เศรษฐอุดม

75,000

น.สจิตรา เศรษฐอุดม

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.133/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

134

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยั พร

75,000

นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยั พร

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.134/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

135

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ

75,000

นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.135/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

136

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ดารณี หมูข่ จรพันธ์

75,000

น.ส.ดารณี หมูข่ จรพันธ์

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.136/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

137

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ทิพยวรรณ ปริญญาศิริ

75,000

น.ส.ทิพยวรรณ ปริญญาศิริ

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.137/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562

138

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชตา พงศ์รุจกั ร

75,000

น.ส.รัชตา พงศ์รุจกั ร

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.138/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

4 ตุลาคม 2562

139

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

นายธนพล ธวัชบูลย์

33,000

นายธนพล ธวัชบูลย์

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.139/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

4 ตุลาคม 2562

140

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุธีรา บุญประสม

33,000

น.ส.สุธีรา บุญประสม

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.140/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

4 ตุลาคม 2562

141

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,000

42,000

เฉพาะเจาะจง

นส.กรกนก แก่นแก้ ว

42,000

นส.กรกนก แก่นแก้ ว

42,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.141/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

4 ตุลาคม 2562

142

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ครองขวัญ แข็งแรง

33,000

น.ส.ครองขวัญ แข็งแรง

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.142/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

4 ตุลาคม 2562

143

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

26,000

26,000

เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย บรรจง

26,000

นายฉัตรชัย บรรจง

26,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.143/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

4 ตุลาคม 2562

144

ยกเลิกเนื่องจากไม่มีการจ้ าง

-

-

-

-

-

-

บจ.อ.144/63

1 ตุลาคม 2562

145

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

54,000

54,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่นจรรยา

54,000

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่นจรรยา

54,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.145/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

4 ตุลาคม 2562

146

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุระกะ

3,000

นายกรณัย พิมพสุระกะ

3,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.146/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

24 ตุลาคม

147

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

26,000

26,000

เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย บรรจง

26,000

นายฉัตรชัย บรรจง

26,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.147/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

25 ตุลาคม

148

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

120,000

120,000

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุระกะ

120,000

นายกรณัย พิมพสุระกะ

120,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.148/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

25 ตุลาคม

149

จ้ างเช่าเว็บไซต์

16,920

16,920

เฉพาะเจาะจง

บ.บุติรอน จากัด

16,920

บ.บุติรอน จากัด

16,920

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.149/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

29 ตุลาคม

150

จ้ างซ่อมคอมฯ

10,593

10,593

เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไซน์

10,593

บ.ซันไซน์

10,593

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.150/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

30 ตุลาคม

-

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

151

จ้ างซ่อมรถนง-6625

47,411.70

47,411.70

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามพระราม5

47,411.70

152

ซื ้อน ้าดืม่

66,010

66,010

เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล

66,010

153

ซื ้อวัสดุคอมฯ

86,510

86,510

เฉพาะเจาะจง

วิบลู กิจ

154

ซื ้อวัสดุคอมฯ

87,308

87,308

เฉพาะเจาะจง

155

ซื ้อวัสดุสานักงาน

68,477.86

68,477.86

156

ซื ้อแบตเตอรี่

3,745

157

ซื ้อวัสดุคอมฯ

158

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

47,411.70

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.151/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

ม.มหิดล

66,010

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.1/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม

86,510

วิบลู กิจ

86,510

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.2/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

7 ตุลาคม

วิบลู กิจ

87,308

วิบลู กิจ

87,308

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.3/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

15 ตุลาคม

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

68,477.86

68,477.86

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.4/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

21 ตุลาคม

3,745

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามพระราม5

3,745

บ.สยามพระราม5

3,745

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.5/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

24 ตุลาคม

81,950

81,950

เฉพาะเจาะจง

วิบลู กิจ

81,950

วิบลู กิจ

81,950

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.6/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

28 ตุลาคม

ซื ้อวัสดุคอมฯ

79,500

79,500

เฉพาะเจาะจง

วิบลู กิจ

79,500

วิบลู กิจ

79,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.7/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

28 ตุลาคม

159

ซื ้อแผ่นอาหารเลี ้ยงเชื ้อ

23,112

23,112

เฉพาะเจาะจง

บ.ออสคอน จากัด

23,112

บ.ออสคอน จากัด

23,112

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.8/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

11 ตุลาคม

160

ซื ้อชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซัน

14,980

14,980

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้

14,980

บ.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้

14,980

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.9/63
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ 2562

11 ตุลาคม

บ.สยามพระราม5

ร้ านคุ้มแก้ ว

30 ตุลาคม

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
สำนักด่ ำนอำหำรและยำ
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

1

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยาท่าเรื อเอกชน 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

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 67/63 ลว 1 ต.ค. 2562

2

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ผู้โดยสารระหว่างประเทศ) เดือน
ต.ค. 2562

21,600.00

21,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุกฤตา ลีชวง

21,600.00

น.ส. สุกฤตา ลีชวง

21,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด .66/63 ลว 1 ต.ค. 2562

3

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(คลังสินค้ า)เดือน ต.ค. 2562

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชวนพิศ กระบัตร์ ทอง

48,000.00

น.ส.ชวนพิศ กระบัตร์ ทอง

48,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 75/63 ลว 1 ต.ค. 2562

4

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยา เชียงของ เดือน ต.ค. 2562

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมจิตร บัวละพันธ์

24,000.00

นายสมจิตร บัวละพันธ์

24,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 74/63 ลว 1 ต.ค. 2562

5

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยา ท่าเรื อกรุงเทพฯ เดือน ต.ค. 2562

36,000.00

36,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณเพ็ญ สดใส

36,000.00

นางสาววรรณเพ็ญ สดใส

36,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 73/63 ลว 1 ต.ค. 2562

6

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยา บางเสาธง เดือน ต.ค. 2562

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางบุบผา จูอาไพ

12,000.00

นางบุบผา จูอาไพ

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 71/63 ลว 1 ต.ค. 2562

7

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยาลาดกระบัง เดือน ต.ค. 2562

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวแสงดาว เลือ่ นสุทธิ

42,000.00

นางสาวแสงดาว เลือ่ นสุทธิ

42,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 76/63 ลว 1 ต.ค. 2562

8

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยา แอคทู-ลัม่ เดือน ต.ค. 2562

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เฟื่ องสกูล สมดี

12,000.00

น.ส.เฟื่ องสกูล สมดี

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 77/63 ลว 1 ต.ค. 2562

9

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยาแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน ต.ค.
2562

9,600.00

9,600.00

เฉพาะเจาะจง

นางพรรัตน์ เสนา

9,600.00

นางพรรัตน์ เสนา

9,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 70/63 ลว 1 ต.ค. 2562

10

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยา ท่าเรื อแหลมฉบัง เดือน ต.ค.
2562

43,920.00

43,920.00

เฉพาะเจาะจง

นางสมวรรณ สวยสม

43,920.00

นางสมวรรณ สวยสม

43,920.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 68/63 ลว 1 ต.ค. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

11

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยา แม่สาย เดือน ต.ค. 2562

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.บุญฑริกา แซ่เตียว

12,000.00

นางบุญฑริกา แซ่เตียว

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด .69/63 ลว 1 ต.ค. 2562

12

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและ
ยาท่าเรื อน ้าลึกสงขลา เดือน ต.ค.
2562

28,800.00

28,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางกรรณิการ์ บุญเพ็ชร

28,800.00

นางกรรณิการ์ บุญเพ็ชร

28,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด 72/63 ลว 1 ต.ค. 2562

13

ค่าน ้าดืม่ เดือน ต.ค. 2562

14,000.00

14,000

เฉพาะเจาะจง

โรงงานต้ นน ้า มหิดล

14,000.00

โรงงานต้ นน ้า มหิดล

14,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ซ 72/63 ลว 1 ต.ค. 2562

14

เข่ารถยนต์มาใช้ ในราชการ ด่าน
อาหารและยาทุง่ ช้ าง จังหวัดน่าน

60,176.00

60,176.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มั ้งกี ้ แคปปิ ตอล จากัด

60,176.00

บริษัท มั ้งกี ้ แคปปิ ตอล จากัด

60,176.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

15

ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ กพ 7595

10,166.07

10,166.07

เฉพาะเจาะจง

บจก.สยามนิสสันปั ตตานี

10,166.07

บจก.สยามนิสสันปั ตตานี

10,166.07

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

16

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การ

46,350

46,350

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อาภาวดี ม่วงโมรา

17

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การ

35,850

35,850

เฉพาะเจาะจง

18

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

30,300

30,300

19

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานระบบ
คุณภาพด่านอาหารและยา

37,800

20
21
22

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานในการ
ประสานงาน
ด้ านต่างประเทศ
ผู้ชว่ ยปฏิบตั ิงานธุรการด้ านพัสดุ
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานติดตาม
และปราบปราม

บจด.3/63

วันที่ 1 ต.ค.

62
บจด.101/63
ต.ค. 62

วันที่ 9

46,350 น.ส.อาภาวดี ม่วงโมรา

46,350 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.4/63 ลว. 1 ต.ค. 62

น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณ
ุ

35,850 น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณ
ุ

35,850 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.5/63 ลว. 1 ต.ค. 62

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐฑิณี จันทร์ กระจ่าง

30,300 น.ส.ณัฐฑิณี จันทร์ กระจ่าง

30,300 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.6/63 ลว. 1 ต.ค. 62

37,800

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปิ ยะนุช อยูย่ ืน

37,800 น.ส.ปิ ยะนุช อยูย่ ืน

37,800 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.7/63 ลว. 1 ต.ค. 62

64,950

64,950

เฉพาะเจาะจง

นางแสงเดือน นุกนั ยา

64,950 นางแสงเดือน นุกนั ยา

64,950 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.8/63 ลว. 1 ต.ค. 62

36,600

36,600

เฉพาะเจาะจง

นายอานนท์ ปรากฏผล

36,600 นายอานนท์ ปรากฏผล

36,600 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.9/63 ลว. 1 ต.ค. 62

37,920

37,920

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เพ็ชรรุ่ง ชิดทองสกุณี

37,920 น.ส.เพ็ชรรุ่ง ชิดทองสกุณี

37,920 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.10/63 ลว. 1 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

23

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ ปราบปราม
และประสานงานการนาเข้ า-ส่งออก

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจมาศ ตันสูงเนิน

24
25

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ

32,100
40,500

32,100
40,500

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

น.ส.ตรีรัตน์ ดวงแข
น.ส.ทิพวรรณ ศากรณ์

26

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุภาภรณ์ อานวยกิจ

54,150

54,150

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรรณลักษณ์ โพธิ์ศรี อนุ่

43,800

43,800

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พาซีย๊ะ มูซอ

27
28

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหาร
และยาลาดกระบัง
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ ณ
ด่านอาหารและยาลาดกระบัง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

36,000 น.ส.เบญจมาศ ตันสูงเนิน

36,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.11/63 ลว. 1 ต.ค. 62

32,100 น.ส.ตรีรัตน์ ดวงแข
40,500 น.ส.ทิพวรรณ ศากรณ์

32,100 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน
40,500 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.12/63 ลว. 1 ต.ค. 62
บจด.13/63 ลว. 1 ต.ค. 62

75,000 น.ส.สุภาภรณ์ อานวยกิจ

75,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.14/63 ลว. 1 ต.ค. 62

54,150 น.ส.พรรณลักษณ์ โพธิ์ศรีอนุ่

54,150 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.15/63 ลว. 1 ต.ค. 62

43,800 น.ส.พาซีย๊ะ มูซอ

43,800 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.16/63 ลว. 1 ต.ค. 62

36,000 น.ส.แพรวพรรณ ก๊ อกแก้ ว

36,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.17/63 ลว. 1 ต.ค. 62

29

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ ปราบปราม
และประสานงานการนาเข้ า-ส่งออก

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.แพรวพรรณ ก๊ อกแก้ ว

30

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีร่ ับ - ส่ง ตัวอย่าง
ี
และบันทีกผลวิ
เคราะห์

32,700

32,700

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เพชรนภา ด้ วงจาด

32,700 น.ส.เพชรนภา ด้ วงจาด

32,700 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.18/63 ลว. 1 ต.ค. 62

31

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ

57,300

57,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เนตรนภา พุม่ ด้ วง

57,300 น.ส.เนตรนภา พุม่ ด้ วง

57,300 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.19/63 ลว. 1 ต.ค. 62

32

จ้ างพนักงานขับรถยนต์

35,040

35,040

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์ พนั ธุ์ ธนะเพิ่ม

35,040 นายพงษ์ พนั ธุ์ ธนะเพิ่ม

35,040 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.20/63 ลว. 1 ต.ค. 62

33

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ
ณ ด่านอาหารและยาท่าเรื อกรุงเทพ

36,600

36,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทรวดี ศรีสกุ ใส

36,600 น.ส.ภัทรวดี ศรีสกุ ใส

36,600 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.21/63 ลว. 1 ต.ค. 62

34

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ าน
ธุรการ ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ
กรุงเทพ

48,780

48,780

เฉพาะเจาะจง

นางจิราพร ขาสา

48,780 นางจิราพร ขาสา

48,780 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.22/63 ลว. 1 ต.ค. 62

35

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ
ณ ด่านอาหารและยาท่าเรื อกรุงเทพ

44,400

44,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรานี พุม่ พวง

44,400 น.ส.ปรานี พุม่ พวง

44,400 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.23/63 ลว. 1 ต.ค. 62

54,390

54,390

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศานาถ ฤทธิชยั

54,390 น.ส.นิศานาถ ฤทธิชยั

54,390 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.24/63 ลว. 1 ต.ค. 62

42,720

42,720

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี ภูแสนศรี

42,720 น.ส.สาวิตรี ภูแสนศรี

42,720 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.25/63 ลว. 1 ต.ค. 62

42,720

42,720

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชราภรณ์ สอนสงคราม

42,720 น.ส.พัชราภรณ์ สอนสงคราม

42,720 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.26/63 ลว. 1 ต.ค. 62

36
37

38

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บตัวอย่าง ณ
ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ
ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน
ปท.๑๐
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด่าน
อาหารและยาท่าเรื อเอกชนบริษัท
แอคทู-ลัม่

ลำดับที่

39

40

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน ณ
ด่านอาหารและยาท่าเรื อน ้าลึก
สงขลา
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน ณ
ด่านอาหารและยาท่าเรื อน ้าลึก
สงขลา

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

46,200

46,200

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พฤษพรรณ บุญเพ็ชร

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุดารัตน์ เพ็ญมาศ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

46,200 น.ส.พฤษพรรณ บุญเพ็ชร

46,200 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.27/63 ลว. 1 ต.ค. 62

36,000 น.ส.สุดารัตน์ เพ็ญมาศ

36,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.28/63 ลว. 1 ต.ค. 62

45,000 นายเอกราช ไชยรัตน์

45,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.29/63 ลว. 1 ต.ค. 62

42,000 น.ส.กุลญาดา เหลือผล

42,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.30/63 ลว. 1 ต.ค. 62

61,320 น.ส.มลฤดี เล็กการดี

61,320 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด31/63 ลว. 1 ต.ค. 62

46,950 น.ส.พริมรัศมิ์ กฤษณะประพันธ์

46,950 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.32/63 ลว. 1 ต.ค. 62

58,650 น.ส.ศิรินิรันดร์ ศรีธราพงศ์

58,650 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.33/63 ลว. 1 ต.ค. 62

57,660 น.ส.วุฒิวรรณ เลิศวิวฒ
ั น์ชยั ยะ

57,660 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.34/63 ลว. 1 ต.ค. 62

60,630 น.ส.ศศิรดา กลางรักษ์

60,630 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.35/63 ลว. 1 ต.ค. 62

55,050 น.ส.จรินทร์ ศรีพงษ์

55,050 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.36/63 ลว. 1 ต.ค. 62

41

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและ
ยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

นายเอกราช ไชยรัตน์

42

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและ
ยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา

42,000

42,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กุลญาดา เหลือผล

61,320

61,320

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มลฤดี เล็กการดี

46,950

46,950

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พริมรัศมิ์ กฤษณะประพันธ์

58,650

58,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิรินิรันดร์ ศรีธราพงศ์

57,660

57,660

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วุฒิวรรณ เลิศวิวฒ
ั น์ชยั ยะ

60,630

60,630

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิรดา กลางรักษ์

55,050

55,050

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จรินทร์ ศรีพงษ์

36,600

36,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กังสดาล นาคเกิด

36,600 น.ส.กังสดาล นาคเกิด

36,600 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.37/63 ลว. 1 ต.ค. 62

36,600

36,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนาพร วงศ์ชาวนา

36,600 น.ส.ชนาพร วงศ์ชาวนา

36,600 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.38/63 ลว. 1 ต.ค. 62

42,300

42,300

เฉพาะเจาะจง

นายวรพล แก้ วเผือก

42,300 นายวรพล แก้ วเผือก

42,300 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.39/63 ลว. 1 ต.ค. 62

65,460

65,460

เฉพาะเจาะจง

นางวาสนา ขัติยะราช

65,460 นางวาสนา ขัติยะราช

65,460 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.40/63 ลว. 1 ต.ค. 62

43

44

45

46

47

48

49

50
51
52

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร
ขาเข้ า)
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร
ขาเข้ า)
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร
ขาเข้ า)
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร
ขาเข้ า)
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร
ขาเข้ า)
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านธุรการ ณ ด่าน
อาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (คลังสินค้ า)
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ น ณ ด่านอาหาร
และยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(คลังสินค้ า)
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและ
ยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(คลังสินค้ า)
จ้ างพนักงานขับรถยนต์
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา ณ
ท่าอากาศยานเชียงราย จ. เชียงราย

ลำดับที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
แม่สาย จ.เชียงราย
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
แม่สาย จ.เชียงราย
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและ
ยาเชียงของ และเชียงแสน
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและ
ยาเชียงของ และเชียงแสน
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและ
ยาเชียงของ และเชียงแสน
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด่าน
อาหารและยาท่าอากาศยานอูต่ ะเภา
ผู้ชว่ ยปฏิบตั ิงานธุรการด้ านพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การ
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บตัวอย่าง
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บตัวอย่าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

63,090

63,090

เฉพาะเจาะจง

นางธิดารัตน์ ไชยศรี

63,090 นางธิดารัตน์ ไชยศรี

63,090 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.41/63 ลว. 1 ต.ค. 62

43,800

43,800

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุชาดา หงษืคา

43,800 น.ส.สุชาดา หงษืคา

43,800 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.42/63 ลว. 1 ต.ค. 62

48,300

48,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มัณฑิรา ธนะสมบัติ

48,300 น.ส.มัณฑิรา ธนะสมบัติ

48,300 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.43/63 ลว. 1 ต.ค. 62

58,200

58,200

เฉพาะเจาะจง

นายวรเชท ศรี กนั ไชย

58,200 นายวรเชท ศรี กนั ไชย

58,200 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.44/63 ลว. 1 ต.ค. 62

44,100

44,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.โสภิดา สุโพธิณะ

44,100 น.ส.โสภิดา สุโพธิณะ

44,100 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.45/63 ลว. 1 ต.ค. 62

48,600

48,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วราภรณ์ ไชยทองยศ

48,600 น.ส.วราภรณ์ ไชยทองยศ

48,600 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.46/63 ลว. 1 ต.ค. 62

36,060

36,060

เฉพาะเจาะจง

นายนพรุจ ศรี เพ็ชร

36,060 นายนพรุจ ศรี เพ็ชร

36,060 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.47/63 ลว. 1 ต.ค. 62

50,100
51,000
36,600

50,100
51,000
36,600

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางกิตติกา ชีวะเจริ ญ
น.ส.ปั ญจรัตน์ บัตรมาก
น.ส.วรรณพร ซาเมืองศรี

50,100 นางกิตติกา ชีวะเจริญ
51,000 น.ส.ปั ญจรัตน์ บัตรมาก
36,600 น.ส.วรรณพร ซาเมืองศรี

50,100 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน
51,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน
36,600 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.48/63 ลว. 1 ต.ค. 62
บจด.49/63 ลว. 1 ต.ค. 62
บจด.50/63 ลว. 1 ต.ค. 62

42,480 น.ส.วจีพร สุวรรณเรืองฉาย

42,480 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.51/63 ลว. 1 ต.ค. 62

63

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ และเจ้ าหน้ าที่
จัดเรี ยงเอกสารผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

42,480

42,480

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วจีพร สุวรรณเรืองฉาย

64

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ

35,100

35,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นันธิยา ศรีบดุ ดา

35,100 น.ส.นันธิยา ศรีบดุ ดา

35,100 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.52/63 ลว. 1 ต.ค. 62

65

จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ
ด่านอาหารและยาท่าเรื อแหลมฉบัง

35,100

35,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัสรดาณช สารีเกิด

35,100 น.ส.ภัสรดาณช สารีเกิด

35,100 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.3/63 ลว. 1 ต.ค. 62

55,800

55,800

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สมจิตร ทิพย์แก้ ว

55,800 น.ส.สมจิตร ทิพย์แก้ ว

55,800 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.54/63 ลว. 1 ต.ค. 62

43,800

43,800

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกสร คละจิตร

43,800 น.ส.เกสร คละจิตร

43,800 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.55/63 ลว. 1 ต.ค. 62

49,200

49,200

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐวดี เจริญศิลป์

49,200 น.ส.ณัฐวดี เจริญศิลป์

49,200 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.56/63 ลว. 1 ต.ค. 62

49,200

49,200

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกษวริ นทร์ วงษสุวรรณ

49,200 น.ส.เกษวริ นทร์ วงษสุวรรณ

49,200 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.57/63 ลว. 1 ต.ค. 62

49,200

49,200

เฉพาะเจาะจง

นายเตชิษฎ์ กระจายศรี

49,200 นายเตชิษฎ์ กระจายศรี

49,200 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.58/63 ลว. 1 ต.ค. 62

43,800

43,800

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุริษา ชูทอง

43,800 น.ส.สุริษา ชูทอง

43,800 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.59/63 ลว. 1 ต.ค. 62

43,200

43,200

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มลฤทัย ผลผลา

43,200 น.ส.มลฤทัย ผลผลา

43,200 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.60/63 ลว. 1 ต.ค. 62

66
67
68
69
70
71
72

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
สะเดา จ.สงขลา
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
สะเดา จ.สงขลา
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
สะเดา จ.สงขลา
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานกรุงเทพ

ลำดับที่
73
74

75

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าอากาศยานกรุงเทพ
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและ
ยาเชียงของ และเชียงแสน
จ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด่าน
อาหารและยาพระสมุทรเจดีย์ สมุท
ปราการ และด่านท่าเรือเอกชน
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จากัด
จ้ างพนักงานขับรถยนต์
จ้ างพนักงานขับรถยนต์

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

50,340

50,340

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกษวดี ปรื อปรัก

60,900

60,900

เฉพาะเจาะจง

นายธง วิชาเร็ว

33,900

33,900

เฉพาะเจาะจง

32,100
9,500

32,100
9,500

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

50,340 น.ส.เกษวดี ปรื อปรัก

50,340 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.61/63 ลว. 1 ต.ค. 62

60,900 นายธง วิชาเร็ว

60,900 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.62/63 ลว. 1 ต.ค. 62

น.ส.ธนารัตน์ เพลาจันทร์

33,900 น.ส.ธนารัตน์ เพลาจันทร์

33,900 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.63/63 ลว. 1 ต.ค. 62

32,100 นายอดิศกั ดิ์ แก้ วก่อง
9,500 นายเกียรติศกั ดิ์ บุญจันนันท์
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
10,700.00
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
5,350.00
บริษัท ซายน์ สเปค จากัด
499,262.00
บริษัท รับตรวจสินค้ าโพ้ นทะเล จากัด

32,100 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน
9,500 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.64/63 ลว. 1 ต.ค. 62
บจด.65/63 ลว. 1 ต.ค. 62

10,700.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บซ.ด.2/63 ลว 24 ต.ค. 62

5,350.00
499,262.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.3/63 ลว 24 ต.ค. 62
บจด.102/63 ลว 28 ต.ค. 62

78

ซื ้อแบตเตอรี่ Raman

10,700.00

10,700.00

เฉพาะเจาะจง

79
80

ซื ้อแบตเตอรี่ Raman
จ้ างวิเคราะห์สารพาราคอต

5,350.00
499,262.00

5,350.00
499,262.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายอดิศกั ดิ์ แก้ วก่อง
นายเกียรติศกั ดิ์ บุญจันนันท์
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บริษัท ซายน์ สเปค จากัด
บริษัท รับตรวจสินค้ าโพ้ นทะเล จากัด

81

จ้ างจัดเก็บเอกสารและบริหาร
เอกสาร ของสานักด่านอาหารและยา

214,500.00

214,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด

214,500.00

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด

214,500.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจด.1/63
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

82

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

136,900.00

136,900.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

136,900.00

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด

136,900.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจด.2/63
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อ หรือจ้ าง

76
77

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม...๒๕๖๒......
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.................
วันที่…๒๕...เดือน…ตุลาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีซ่ ื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ

๑

ตรวจตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์และ
เว็บไซต์

๔๙๙,๔๗๖.๐๐

๔๙๙,๔๗๖.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.อินโฟเควสท์

๔๙๙,๔๗๖.๐๐

๒

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาว

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

๖๐,๐๐๐.๐๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

บจก.อินโฟเควสท์

๔๙๙,๔๗๖.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

๖๐,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๒/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

ลำดับที่

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

๓

เหมาปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

๗๗,๔๐๐.๐๐

๗๗,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

๗๗,๔๐๐.๐๐

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

๗๗,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๓/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๔

เหมาปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

๔๔,๔๐๐.๐๐

๔๔,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

๔๔,๔๐๐.๐๐

นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

๔๔,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๔/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๕

เหมาปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

๒๘,๘๐๐.๐๐

๒๘,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง

๒๘,๘๐๐.๐๐

นวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง

๒๘,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๕/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๖

เหมาปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

๓๙,๖๐๐.๐๐

๓๙,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายสมมาตร์ หอมจาปา

๓๙,๖๐๐.๐๐

นายสมมาตร์ หอมจาปา

๓๙,๖๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๖/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๗

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
พฤติกรรมการบริ โภค

๓๓,๐๐๐.๐๐

๓๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ว่าที่ ร.ต. หญิง ชนิดา พานทอง

๓๓,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ ร.ต. หญิง ชนิดา พานทอง

๓๓,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๗/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๘

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
พฤติกรรมการบริ โภค

๓๔,๘๐๐.๐๐

๓๔,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

๓๔,๘๐๐.๐๐

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

๓๔,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๘/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๙

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
เครื อข่าย

๔๔,๗๐๐.๐๐

๔๔,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

๔๔,๗๐๐.๐๐

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

๔๔,๗๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๙/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๑๐

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
เครื อข่าย

๔๙,๘๐๐.๐๐

๔๙,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภควดี เจริ ญทิพย์

๔๙,๘๐๐.๐๐

นางสาวภควดี เจริญทิพย์

๔๙,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๐/๒๕๖๓ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

๑๑

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
เครื อข่าย

๓๖,๙๐๐.๐๐

๓๖,๙๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

๓๖,๙๐๐.๐๐

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

๓๖,๙๐๐.๐๐

๑๒

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สารสนเทศ

๓๕,๕๘๐.๐๐

๓๕,๕๘๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุธิดา บุตทะนา

๓๕,๕๘๐.๐๐

นางสาวสุธิดา บุตทะนา

๓๕,๕๘๐.๐๐

๑๓

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สารสนเทศ

๓๖,๕๔๐.๐๐

๓๖,๕๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๓๖,๕๔๐.๐๐

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๓๖,๕๔๐.๐๐

๑๔

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สารสนเทศ

๖๓,๐๐๐.๐๐

๖๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๖๓,๐๐๐.๐๐

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๖๓,๐๐๐.๐๐

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๑/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๒/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๓/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๔/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่
วันที่
วันที่

วันที่

ลำดับที่

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

๑๕

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สารสนเทศ

๔๗,๗๐๐.๐๐

๔๗,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

๔๗,๗๐๐.๐๐

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

๔๗,๗๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๕/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๑๖

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สารสนเทศ

๔๘,๖๐๐.๐๐

๔๘,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ รุ่ งรัตน์

๔๘,๖๐๐.๐๐

นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

๔๘,๖๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๖/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๑๗

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สารสนเทศ

๕๐,๗๐๐.๐๐

๕๐,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายวริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ

๕๐,๗๐๐.๐๐

นายวริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ

๕๐,๗๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๗/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๗๒

วันที่

๑๘

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สารสนเทศ

๖๒,๗๐๐.๐๐

๖๒,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นาวทวชา เพชรบุญยัง

๖๒,๗๐๐.๐๐

นาวทวชา เพชรบุญยัง

๖๒,๗๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ. ๑๘/๒๕๖๓
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่

๔๕,๐๐๐.๐๐

๔๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายฐิ ติพนั ธ์ มังกรงาม

๔๕,๐๐๐.๐๐

นายฐิ ติพนั ธ์ มังกรงาม

๔๕,๐๐๐.๐๐

วันที่

๔๗,๗๐๐.๐๐

๔๗,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๔๗,๗๐๐.๐๐

นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๔๗,๗๐๐.๐๐

๕๕,๙๕๐.๐๐

๕๕,๙๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๕๕,๙๕๐.๐๐

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๕๕,๙๕๐.๐๐

๔๕,๖๐๐.๐๐

๔๕,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๔๕,๖๐๐.๐๐

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๔๕,๖๐๐.๐๐

๓๘,๕๕๐.๐๐

๓๘,๕๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

๓๘,๕๕๐.๐๐

นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

๓๘,๕๕๐.๐๐

๕๗,๔๕๐.๐๐

๕๗,๔๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

๕๗,๔๕๐.๐๐

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

๕๗,๔๕๐.๐๐

๑๓,๐๐๐.๐๐

๑๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

๑๓,๐๐๐.๐๐

นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

๑๓,๐๐๐.๐๐

๔๐,๕๐๐.๐๐

๔๐,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๔๐,๕๐๐.๐๐

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๔๐,๕๐๐.๐๐

๙๙,๙๓๘.๐๐

๙๙,๙๓๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด จากัด

๙๙,๙๓๘.๐๐

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด จากัด

๙๙,๙๓๘.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร
เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร
เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร
เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร
เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร
เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร
เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
ระบบ
เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
ระบบ
ผลิตวีดิทศั น์ชดุ อย. มิติใหม่ รวดเร็ ว
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริ โภค

๒๘

ซ่อมรถยนต์

๓๒,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

๓๒,๐๐๐.๐๐

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

๓๒,๐๐๐.๐๐

๒๙

ออกแบบและผลิตroll up

๒๕,๐๓๘.๐๐

๒๕,๐๓๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์เซอร์ วสิ

๒๕,๐๓๘.๐๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์เซอร์ วสิ

๒๕,๐๓๘.๐๐

๓๐

ซื ้อน ้าดืม่

๑๘,๐๐๐.๐๐

๑๘,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ านยอดน ้าดืม่

๑๘,๐๐๐.๐๐

ร้ านยอดน ้าดืม่

๑๘,๐๐๐.๐๐

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

บจ.พศ. ๑๙/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๐/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๑/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๒/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๓/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๔/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๕/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๖/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๗/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๘/๒๕๖๓
๒๒/๑๐/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๒๙/๒๕๖๓
๒๔/๑๐/๒๕๖๒
บซ.พศ. ๑/๒๕๖๓
๑๑/๑๐/๒๕๖๒

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

ลำดับที่

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

วงเงินที่จะ
ซือหรื
้ อจ้ ำง
52,800.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

52,800.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
แบบ สขร. ๑

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จากัด
52,800.00
(มหาชน)

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก
โดยสรุ ป
- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
คบจ.1/2562 ลว.2 ตค.61

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
ผู้เสนอรำคำ

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อ
บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จากัด (มหาชน)

รำคำที่เสนอ
52,800.00

1

จัดจ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
ปี งบประมาณ 2563

2

จัดจ้ างนาข้ อมูลฯ

61,500.00

61,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

61,500.00

นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

61,500.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.2/2563 ลว.2 ตค.62

3

จัดจ้ างทาและประสานฯ OTOP

47,700.00

47,700.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง

47,700.00

นางสาวธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง

47,700.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.3/2563 ลว.2 ตค.62

4

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการกลุม่ ฯ

34,800.00

34,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรอุมา สีอ่อน

34,800.00

นางสาวอรอุมา สีอ่อน

34,800.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.4/2563 ลว.2 ตค.62

5

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการ

64,500.00

64,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภาพร แป้นกลม

64,500.00

นางสาวประภาพร แป้นกลม

64,500.00

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

คบซ.5/2563 ลว.2 ตค.62

6

จัดจ้ างทางานสารบรรณฯ

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย

10,000.00

นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย

10,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.6/2563 ลว.2 ตค.62

7

จัดจ้ างทางานประเมินคุณภาพฯ

46,350.00

46,350.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

46,350.00

นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

46,350.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.7/2563 ลว.2 ตค.62

8

จัดจ้ างทางานด้ านพัสดุจดั ซื ้อจัดจ้ างฯ

43,500.00

43,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

43,500.00

นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

43,500.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.8/2563 ลว.2 ตค.62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

9

จัดจ้ างทางานด้ านพัสดุฯ

76,500.00

76,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

76,500.00

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

76,500.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.9/2563 ลว.2 ตค.62

10

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการฯ

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางจิตติมา สุขแสนนาน

10,000.00

นางจิตติมา สุขแสนนาน

10,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.10/2563 ลว.2 ตค.62

11

จัดจ้ างพนักงานขับรถยนต์

47,700.00

47,700.00

เฉพาะเจาะจง

นายสาราญ ขุนเอม

47,700.00

นายสาราญ ขุนเอม

47,700.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.11/2563 ลว.2 ตค.62

12

จัดจ้ างดูแลผู้ใช้ งานระบบฯ

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายนราธิป ไชยราช

45,000.00

นายนราธิป ไชยราช

45,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.12/2563 ลว.2 ตค.62

13

จัดจ้ างบริ หารจัดการฯ

49,800.00

49,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

49,800.00

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

49,800.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.13/2563 ลว.2 ตค.62

14

จัดจ้ างบริ หารจัดการฯ

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายบัณฑิต นวนเนตร

48,000.00

นายบัณฑิต นวนเนตร

48,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.14/2563 ลว.2 ตค.62

15

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการฯ

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนวพรพรรณ บุญแท้

20,000.00

นางสาวนวพรพรรณ บุญแท้

20,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.16/2563 ลว.31 ตค.62

16

จัดจ้ างทางานด้ านสารบรรณฯ

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย

20,000.00

นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย

20,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.19/2563 ลว.31 ตค.62

17

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการฯ

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางจิตติมา สุขแสนนาน

20,000.00

นางจิตติมา สุขแสนนาน

20,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.20/2563 ลว.31 ตค.62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

18

จัดจ้ างเหมาบริ การฯ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
480,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
480,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง จากัด

480,000.00

บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง จากัด

480,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
คบจ.21/2563 ลว.31 ตค.62

19

จัดจ้ างเหมาบริ การฯ

410,000.00

410,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงศภัค แจ้ งเจนกิจ

410,000.00

นายพงศภัค แจ้ งเจนกิจ

410,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.22/2563 ลว.31 ตค.62

20

จัดจ้ างเหมาบริ การฯ

470,000.00

470,000.00

เฉพาะเจาะจง

บรืษัท เดอะลอวีไนซ์
อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จากัด

470,000.00

บรืษัท เดอะลอวีไนซ์
อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จากัด

470,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.23/2563 ลว.31 ตค.62

15

ซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภคฯ

9,975.00

9,975.00

เฉพาะเจาะจง

โรงงานผลิตน ้าดืน่ (ต้ นน ้า)

9,975.00

โรงงานผลิตน ้าดืน่ (ต้ นน ้า)

9,975.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบซ.1/2563 ลว.2 ตค.62

16

ซื ้อวัสดุสานักงาน จานวน 16 รายการ

19,487.91

19,487.91

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

19,487.91

ร้ านคุ้มแก้ ว

19,487.91

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบซ.2/2563 ลว.17 ตค.62

17

ซื ้อวัสดุสานักงาน
(หมึกพิมพ์ 3 รายการ)

27,713.00

27,713.00

เฉพาะเจาะจง

บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จากัด

27,713.00

บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จากัด

27,713.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบซ.3/2563 ลว.25 ตค.62

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

1
2
3

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
ซื ้อน ้าดืม่ ปี งบประมาณ 2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)
จ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
ปี งบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.
63)
จ้ างเช่าสถานทีจ่ ดั เก็บเอกสาร
ปี งบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
ชื่อหน่ วยงำน......สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
และรำคำที่แนบ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 1/2563
ลว. 2 ต.ค.62

ราคาไม่เกินงบประมาณ

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

ยอดน ้าดืม่

12,000 บาท ยอดน ้าดืม่

12,000 บาท

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์ วสิ
ซัพพลาย

50,000 บาท หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์ วสิ
ซัพพลาย

50,000 บาท ราคาไม่เกินงบประมาณ

65,000.00

65,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.กรุงเทพคลังเอกสาร

65,000 บาท บ.กรุงเทพคลังเอกสาร

65,000 บาท ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 1/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 2/2563
ลว. 2 ต.ค.62

ลำดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
65,670.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
65,670.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พจนาลัย กงวงศ์

65,670 บาท น.ส.พจนาลัย กงวงศ์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

55,200.00

55,200.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กัลยกร สิทธิสาร

55,200 บาท น.ส.กัลยกร สิทธิสาร

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

68,400.00

68,400.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พจวรรณ ชโลธร

68,400 บาท น.ส.พจวรรณ ชโลธร

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

84,360.00

84,360.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ฉันทนา แสวงผล

84,360 บาท น.ส.ฉันทนา แสวงผล

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

82,890.00

82,890.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทนา บรรจงเกตุ

82,890 บาท น.ส.จันทนา บรรจงเกตุ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

69,480.00

69,480.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชุติมา หุณเวช

69,480 บาท น.ส.ชุติมา หุณเวช

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

57,690.00

57,690.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

57,690 บาท น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

73,470.00

73,470.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรทิพย์ ด้ วงจาด

73,470 บาท น.ส.พรทิพย์ ด้ วงจาด

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

82,290.00

82,290.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราพร เฉลียงพงษ์

82,290 บาท น.ส.จิราพร เฉลียงพงษ์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

81,063.00

81,063.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุวรรณีย์ ผันผิน

81,060 บาท น.ส.สุวรรณีย์ ผันผิน

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

52,590.00

52,590.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธ ผ่องฉวี

52,590 บาท นายธีรยุทธ ผ่องฉวี

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

35,070.00

35,070.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

35,070 บาท นายกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

31,590.00

31,590.00

เฉพาะเจาะจง

นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคา

31,590 บาท นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคา

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

50,100.00

50,100.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มัชฌมาภรณ์ สุขพัฒน์ธี

50,100 บาท น.ส.มัชฌมาภรณ์ สุขพัฒน์ธี

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

33,090.00

33,090.00

เฉพาะเจาะจง

นายณัฏฐพล ยอดดาเนิน

33,090 บาท นายณัฏฐพล ยอดดาเนิน

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นันทิกานต์ หนูเทียม

45,000 บาท น.ส.นันทิกานต์ หนูเทียม

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชริดา สกุลมา

45,000 บาท นางสาวพัชริดา สกุลมา

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพิศณุพงศ์ กาละพันธ์

42,000 บาท นายพิศณุพงศ์ กาละพันธ์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธนาภรณ์ เชื ้อเมืองพาน

30,000 บาท นางสาวธนาภรณ์ เชื ้อเมืองพาน

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
65,670 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
55,200 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
68,400 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
84,360 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
82,890 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
69,480 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
57,690 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
73,470 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
82,290 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
81,060 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
52,590 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
35,070 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
31,590 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
50,100 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
33,090 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
42,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
30,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 3/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 4/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 5/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 6/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 7/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 8/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 9/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 10/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 11/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 12/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 13/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 14/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 15/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 16/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 17/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 18/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 19/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 20/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 21/2563
ลว. 2 ต.ค.62

ลำดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
45,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนัสรีญา รุ่งจารัสรัศมี

45,000 บาท นางสาวนัสรีญา รุ่ งจารัสรัศมี

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

39,000.00

39,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิพวรรณ ฟั กเงิน

39,000 บาท นางสาวทิพวรรณ ฟั กเงิน

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

47,700.00

47,700.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์

47,700 บาท นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

53,550.00

53,550.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์

53,550 บาท นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

83,310.00

83,310.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสลักจิต สืบอาษา

83,310 บาท นางสาวสลักจิต สืบอาษา

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

27,000.00

27,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกวีวฒ
ั น์ กันทา

27,000 บาท นายกวีวฒ
ั น์ กันทา

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

56,850.00

56,850.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

56,850 บาท นายกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

69,930.00

69,930.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

69,930 บาท น.ส.ศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

63,420.00

63,420.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราภรณ์ พลขันธ์

63,420 บาท น.ส.จิราภรณ์ พลขันธ์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

62,850.00

62,850.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จตุพร ศรีฤทธิ์เกียรติ

62,850 บาท น.ส.จตุพร ศรีฤทธิ์เกียรติ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

56,490.00

56,490.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

56,490 บาท น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

67,950.00

67,950.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิริภสั สร รอดทอง

67,950 บาท น.ส.ศิริภสั สร รอดทอง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

47,700.00

47,700.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญวรรณ งามวัน

47,700 บาท น.ส.เบญวรรณ งามวัน

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

33,000.00

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายมนัส คัมภิรานนท์

33,000 บาท นายมนัส คัมภิรานนท์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นันทภัส ใจจิต

45,000 บาท น.ส.นันทภัส ใจจิต

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

48,000.00

4,800.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิวรรธณี พานิช

48,000 บาท น.ส.วิวรรธณี พานิช

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รมณีย์ กระแซง

45,000 บาท น.ส.รมณีย์ กระแซง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิลาวรรณ แดนสลัด

45,000 บาท น.ส.วิลาวรรณ แดนสลัด

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรพรรณ เตชะบุญญะ

48,000 บาท น.ส.พรพรรณ เตชะบุญญะ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
39,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
47,700 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
53,550 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
83,310 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
27,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
56,850 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
69,930 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
63,420 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
62,850 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
56,490 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
67,950 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
47,700 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
33,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
48,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
48,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 22/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 23/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 24/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 25/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 26/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 27/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 28/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 29/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 30/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 31/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 32/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 33/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 34/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 35/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 36/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 37/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 38/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 39/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 40/2563
ลว. 2 ต.ค.62

ลำดับที่
42
43
44
45

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
45,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนิสา ตรีภพ

45,000 บาท น.ส.สุนิสา ตรีภพ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิริวรรณ จันไทย

45,000 บาท น.ส.ศิริวรรณ จันไทย

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสนาน คราประยูร

45,000 บาท นายสนาน คราประยูร

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

53,920.00

535,920.00

เฉพาะเจาะจง

นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล

53,920 บาท นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ
53,920 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 41/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 42/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 44/2563
ลว. 2 ต.ค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 45/2563
ลว. 2 ต.ค.62

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน .ตุลำคม 2562
(ชื่อหน่ วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
วันที่ ......31..... เดือน ..ตุลำคม...... พ.ศ. 2562
ลำดับที่
1
2

3

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จัดซื ้อน ้าดืม่
( ตค.62 - กย.63)
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
(ตค.62 - กย.63)
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานบันทึก
ข้ อมูลระบบสารบรรณ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
9,000.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง
วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้ านยอดน ้าดืม่ = 9,000 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
ร้ านยอดน ้าดืม่ = 9,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ ซื ้อเลขที่
บซ.ว. 1/2563 ลว. 2 ตค.62
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 1/2563 ลว. 2 ตค.62

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก.
(มหาชน) = 60,000 บาท

บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก.
(มหาชน) = 60,000 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

54,630.00

54,630.00 เฉพาะเจาะจง

นส.ดารุณี จิตประสาน
= 54,630 บาท

นส.ดารุณี จิตประสาน
= 54,630 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว.2/2563 ลว. 3 ตค.62

37,800.00

37,800.00 เฉพาะเจาะจง

นส.มัลลิกา กันทา
= 37,800 บาท

นส.มัลลิกา กันทา
= 37,800 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 3/2563 ลว. 3 ตค.62

28,080.00

28,080.00 เฉพาะเจาะจง

นส.วชิราพร เครือวงศ์ปิง
= 28,080บาท

นส.วชิราพร เครือวงศ์ปิง
= 28,080บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 4/2563 ลว. 3 ตค.62

36,120.00

36,120.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันชัย แก้ วด้ วง
= 36,120 บาท

นายวันชัย แก้ วด้ วง
= 36,120 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 5/2563 ลว. 3 ตค.62

47,880.00

47,880.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุ เขียวสอาด
= 47,880 บาท

นายอนุ เขียวสอาด
= 47,880 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 6/2563 ลว. 3 ตค.62

54,330.00

54,330.00 เฉพาะเจาะจง

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 54,330 บาท

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 54,330 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 7/2563 ลว. 3 ตค.62

ตค. - ธค.62
4

5

6

7

8

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หาร
กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตราย
ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานเก็บเอกสาร
ทะเบียนตารับ ใบอนุญาต
ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หาร
กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตราย
ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน พนักงาน
ขับรถยนต์
ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
พัฒนาระบบวัตถุอนั ตราย

ลำดับที่

9

10

11

12

13

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
พัฒนาระบบวัตถุอนั ตราย
ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
กาหนดมาตรฐานวัตถุอนั ตราย
ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อน
ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลัง
ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

14

15

16

17

18

19

20

21

ตค - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานบันทึก
ช้ อมูลในระบบสารสนเทศฯ
ตค - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานตรวจรับ
คาขออนุญาตฯ และบันทึกข้ อ
มูลฯ ตค - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อน
ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อน
ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อน
ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.62
ซ่อมรถ นง-6619

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

37,080.00

37,080.00 เฉพาะเจาะจง

นส.อารีรัตน์ จิตจานงค์
= 37,080 บาท

นส.อารีรัตน์ จิตจานงค์
= 37,080 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 8/2563 ลว. 3 ตค.62

44,100.00

44,100.00 เฉพาะเจาะจง

นส.ฐิ ติวรรณ์ รื่ นจิตต์
= 44,100 บาท

นส.ฐิ ติวรรณ์ รื่ นจิตต์
= 44,100 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 9/2563 ลว. 3 ตค.62

61,590.00

61,590.00 เฉพาะเจาะจง

นส.พรรณรัตน์ ขุนมิน
= 61,590 บาท

นส.พรรณรัตน์ ขุนมิน
= 61,590 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 10/2563 ลว. 3 ตค.62

37,080.00

37,080.00 เฉพาะเจาะจง

นส.ศศิวรรณ เสาเสริมศรี
= 37,080 บาท

นส.ศศิวรรณ เสาเสริมศรี
= 37,080 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 11/2563 ลว. 3 ตค.62

54,630.00

54,630.00 เฉพาะเจาะจง

นส.ณัฐณิชา วงศ์คาภา

นส.ณัฐณิชา วงศ์คาภา

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 54,630 บาท

= 54,630 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

บจ.ว. 12/2563 ลว. 3 ตค.62

กากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลัง
ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลัง
ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานให้ คาปรึกษา
การยืน่ เอกสารขออนุญาตฯ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

38,670.00

38,670.00 เฉพาะเจาะจง

นส.ณัฐณิชา นวลแสง
= 38,670 บาท

นส.ณัฐณิชา นวลแสง
= 38,670 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 13/2563 ลว. 3 ตค.62

49,140.00

49,140.00 เฉพาะเจาะจง

นส.พลอยชนก เผือกผ่อง
= 49,140 บาท

นส.พลอยชนก เผือกผ่อง
= 49,140 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชาติ

นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชาติ

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

= 27,030บาท

= 27,030 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 15/2563 ลว. 3 ตค.62

27,030.00

27,030.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ว. 14/2563 ลว. 3 ตค.62

38,700.00

38,700.00 เฉพาะเจาะจง

นส.กัลยดา ยิง่ วัฒนไกร
= 38,700 บาท

นส.กัลยดา ยิง่ วัฒนไกร
= 38,7000 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 16/2563 ลว. 3 ตค.62

46,350.00

46,350.00 เฉพาะเจาะจง

นส.กัตติกา ไชยคาภา
= 46,350 บาท

นส.กัตติกา ไชยคาภา
= 46,350 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 17/2563 ลว. 3 ตค.62

46,140.00

46,140.00 เฉพาะเจาะจง

นส. สุปรียา ใจกว้ าง
= 46,140 บาท

นส. สุปรียา ใจกว้ าง
= 46,140 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 18/2563 ลว. 3 ตค.62

46,140.00

46,140.00 เฉพาะเจาะจง

นส. สุรางค์ โอนอ่อน
= 46,140 บาท

นส. สุรางค์ โอนอ่อน
= 46,140 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 19/2563 ลว. 3 ตค.62

58,984.22

58,984.22 เฉพาะเจาะจง

บ.สยาม พระราม 5 จากัด
= 58,984.22 บาท

บ.สยาม พระราม 5 จากัด
= 58,984.22 บาท

- บริการ ดี
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 20/2563 ลว. 10 ตค.62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

22

ถ่ายเอกสาร 2,368 ชุด

6,630.40

6,630.40 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 6,630.40 บาท

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 6,630.40 บาท

- บริการ ดี
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 21/2563 ลว. 11 ตค.62

23

ซ่อมเครื่ องปรับอากาศ

909.50

909.50 เฉพาะเจาะจง

24

ซ่อมรถ นง-5930 นนทบุรี

17,740.60

17,740.60 เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
= 909.50 บาท
บ.สยาม พระราม 5 จากัด
= 17,740.60 บาท

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
= 909.50 บาท
บ.สยาม พระราม 5 จากัด
= 17,740.60 บาท

- บริการ ดี
- ราคาในวงเงินงบประมาณ
- บริการ ดี
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 22/2563 ลว. 11 ตค.62
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 23/2563 ลว. 18 ตค.62

25

ซื ้อวัสดุสานักงาน

26

ร้ านคุ้มแก้ ว
= 51,977.39 บาท
บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จก.
= 18,404 บาท
ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 27,672 บาท
นายวีโกวิท ค้ าไกล
= 50,000 บาท

ร้ านคุ้มแก้ ว
= 51,977.39 บาท
บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จก.
= 18,404 บาท
ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 27,672 บาท
นายวีโกวิท ค้ าไกล
= 50,000 บาท

- บริการ ดี
- ราคาในวงเงินงบประมาณ
- บริการ ดี
- ราคาในวงเงินงบประมาณ
- บริการ ดี
- ราคาในวงเงินงบประมาณ
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บซ.ว. 2/2563 ลว. 28 ตค.62
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บซ.ว. 3/2563 ลว. 28 ตค.62
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 24/2563 ลว. 29 ตค.62
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 25/2563 ลว. 30 ตค.62

27
28

51977.39

51,977.39

เฉพาะเจาะจง

ซื ้อกระดาษถ่ายเอกสาร
200 รี ม
ถ่ายเอกสาร 2,306 ชุด

18,404.00

18,404.00

เฉพาะเจาะจง

27,672.00

27,672.00 เฉพาะเจาะจง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อน
ออกสูต่ ลาด พย. - ธค.62

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2562...............
(ชื่อหน่ วยงำน)....ศูนย์ จัดกำรเรื่ องร้ องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภำพ (ศรป.)......
วันที่...31.....เดือน..ตุลำคม..พ.ศ....2562...
ลำดับที่
1

2

งำนจัดซือจั
้ ดจ้ ำง
จัดเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

วงเงินงบประมำณ
28,800.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

28,800.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
เสนอราคา 28,800 บาท
298,071.20 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเชีย
จากัด
เสนอราคา 298,071.21 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ราคาจ้ าง 28,800 บาท

298,075.00

3

จัดจ้ างบารุงรักษาระบบสายด่วน
อย.1556
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเชีย
จากัด
ราคาจ้ าง 298,071.21 บาท

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

4

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจริญญา กุลเขมานนท์
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวจริญญา กุลเขมานนท์
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ศรป. 3/2563

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 4/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 5/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 6/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง
วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายพลากร ปราณพรม
เสนอราคา 36,000 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

5

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
36,000.00

6

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวชื่นกมล เบญจกุล
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวชื่นกมล เบญจกุล
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

7

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวพนิตา หมืน่ สวัสดิ์
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวพนิตา หมืน่ สวัสดิ์
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

8

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิวาพร ทองดี
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวศิวาพร ทองดี
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

9

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
เสนอราคา 36,000 บาท

นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

10

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

11

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาว ณิชชา ศศิวจั น์ไพสิฐร
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาว ณิชชา ศศิวจั น์ไพสิฐร
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

12

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

13

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวหิรัญญา สงเกิด
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวหิรัญญา สงเกิด
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

14

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวปาริ ษา สุภาวรรณ
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวปาริ ษา สุภาวรรณ
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

15

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวณัฐกานต์ บุญภิระ
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวณัฐกานต์ บุญภิระ
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

16

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์
เสนอราคา 36,000 บาท

นายธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

17

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

68,160.00

68,160.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค
เสนอราคา68,160 บาท

นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค
ราคาจ้ าง 68,160 บาท

นายพลากร ปราณพรม
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ศรป. 7/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 8/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 9/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 10/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 11/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 12/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 13/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 14/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 15/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 16/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 17/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 18/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 19/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง
วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
49,530.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกศิมล รอดแฟง
เสนอราคา 49,530 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

18

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
49,530.00

19

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

49,740.00

49,740.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรา เกิดช่วง
เสนอราคา 49,740 บาท

นางสาวเกศรา เกิดช่วง
ราคาจ้ าง 49,740 บาท

20

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

42,450.00

42,450.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกานต์รวี มัง่ มี
เสนอราคา 42,450 บาท

นางสาวกานต์รวี มัง่ มี
ราคาจ้ าง 42,450 บาท

21

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

54,300.00

54,300.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์
เสนอราคา 54,300 บาท

นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์
ราคาจ้ าง 54,300 บาท

22

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

46,110.00

46,110.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย
เสนอราคา 46,110 บาท

นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย
ราคาจ้ าง 46,110 บาท

23

จัดซื ้อนิตยสาร วารสาร และแต่งตั ้ง
คณะกรรมการตรวจรับงาน

-

24

จัดซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

15,600.00

-

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านอรพิน บุญวงศ์
เสนอราคา - บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

นางสาวกศิมล รอดแฟง
ราคาจ้ าง 49,530 บาท

ร้ านอรพิน บุญวงศ์
ราคาจ้ าง - บาท

15,600.00 จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอราคา 15,600 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ศรป. 20/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป.21/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 22/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 23/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
บจ.ศรป. 24/2563
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บซ.ศรป. 1/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ยกเลิก
งบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บซ.ศรป. 2/2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาจ้ าง 15,600 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
งบประมาณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
ชื่อหน่ วยงำน......กองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป).......
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
และรำคำที่แนบ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 1/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

1

จ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
(ตุลาคม2562-กันยายน 2563)

75,240.00

75,240.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี
จากัด

75,240.00 บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี
จากัด

75,240.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

2

จ้ าง นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

52,140.00

52,140.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที

52,140.00 นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที

52,140.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 17/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

3

จ้ าง นายมารุต สีแสง
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

46,350.00

46,350.00

เฉพาะเจาะจง

นายมารุต สีแสง

46,350.00 นายมารุต สีแสง

46,350.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 6/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
54,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
54,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นายณัฐกิตติ์ พูลเอียด

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
54,000.00 นายณัฐกิตติ์ พูลเอียด

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
54,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 8/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

4

จ้ าง นายณัฐกิตติ์ พูลเอียด
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

5

จ้ าง นายชลนที ทองไทย
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

39,000.00

39,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชลนที ทองไทย

39,000.00 นายชลนที ทองไทย

39,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 7/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

6

จ้ าง นายเอกชัย ศิริผล
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

37,500.00

37,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายเอกชัย ศิริผล

37,500.00 นายเอกชัย ศิริผล

37,500.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 2/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

7

จ้ าง นางสาวอิสริ ยา กิตติวฒ
ั น์
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

27,000.00

27,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอิสริยา กิตติวฒ
ั น์

27,000.00 นางสาวอิสริยา กิตติวฒ
ั น์

27,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 4/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

8

จ้ าง นางสาวรัตติยากร พรานไพร
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

38,640.00

38,640.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัตติยากร พรานไพร

38,640.00 นางสาวรัตติยากร พรานไพร

38,640.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 5/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

9

จ้ าง นายอัฐขะวิญ ชุติรัฐิติกาล
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

55,380.00

55,380.00

เฉพาะเจาะจง

นายอัฐขะวิญ ชุติรัฐิติกาล

55,380.00 นายอัฐขะวิญ ชุติรัฐิติกาล

55,380.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 20/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

10

จ้ าง นางสาว จุฑารัตน์ วังชนะชัย
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

57,960.00

57,960.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาว จุฑารัตน์ วังชนะชัย

57,960.00 นางสาว จุฑารัตน์ วังชนะชัย

57,960.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 19/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

11

จ้ าง นางสาว โสภาวรรณ ธุรกิจ
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

46,890.00

46,890.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาว โสภาวรรณ ธุระกิจ

46,890.00 นางสาว โสภาวรรณ ธุระกิจ

46,890.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 18/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

12

จ้ างจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มสาหรับการ
พิจารณาอนยุญาตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และคาแนะนาสาหรับ
จ้ าง นางสาวณัฐสุดา บัวงาม
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

25,000.00

25,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาว จุฑารัตน์ วังชนะชัย

25,000.00 นางสาว จุฑารัตน์ วังชนะชัย

25,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 22/2563
ลว. 11 ต.ค. 62

38,700.00

38,700.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐสุดา บัวงาม

38,700.00 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม

38,700.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 3/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

14

จ้ าง นางสาวณฤดี เรื องสว่าง
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณฤดี เรืองสว่าง

48,000.00 นางสาวณฤดี เรืองสว่าง

48,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 12/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

15

จ้ าง นางสาวณัฐชา สุภาสี
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐชา สุภาสี

45,000.00 นางสาวณัฐชา สุภาสี

45,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 9/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

16

จ้ าง นางสาวอนันตญา น้ อยนา
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนันตญา น้ อยนา

48,000.00 นางสาวอนันตญา น้ อยนา

48,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 11/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

17

จ้ าง ว่าที่ ร้ อยตรีหญิง ขวัญจิรา มีบุ
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

ว่าที่ ร้ อยตรี หญิง ขวัญจิรา มีบุ

48,000.00 ว่าที่ ร้ อยตรี หญิง ขวัญจิรา มีบุ

48,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 15/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

13

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
48,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
48,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวดวงพร ทุมมี

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
48,000.00 นางสาวดวงพร ทุมมี

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
48,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 16/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

18

จ้ าง นางสาวดวงพร ทุมมี
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

19

จ้ าง นางสาวนภาพร แก้ วมาตย์
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนภาพร แก้ วมาตย์

48,000.00 นางสาวนภาพร แก้ วมาตย์

48,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 14/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

20

จ้ าง นายวิริยะ หงษ์ บนิ
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิริยะ หงษ์ บนิ

48,000.00 นายวิริยะ หงษ์ บนิ

48,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 13/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

21

จ้ าง นางสาววิชดุ า ไชยชนะ
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

54,000.00

54,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววิชดุ า ไชยชนะ

54,000.00 นางสาววิชดุ า ไชยชนะ

54,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 10/2563
ลว. 2 ต.ค. 62

22

จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

77,031.98

77,031.98

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี
จากัด

77,031.98 บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี
จากัด

77,031.98 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บซ.สมพ 21/2563
ลว. 11 ต.ค. 62

แบบ สขร. 1

ลำดับที่
1

2

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างจัดทางานด้ านการบริ หารและ
บริการของศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็ จ
จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
101,950.- บาท

รำคำกลำง
(บำท)
99,100.- บาท

77,750.- บาท

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
กองส่ งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์ สุขภำพ
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาทีเ่ สนอ 101,950.- บาท

นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาทีจ่ ้ าง 101,950.- บาท

73,530.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาทีเ่ สนอ 77,750.-บาท

น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาทีจ่ ้ าง 77,750.- บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 1/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 2/2563
3 ต.ค.62

3

จ้ างจัดทางานเอกสารและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงิน

74,250.- บาท

71,630.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์
ราคาทีเ่ สนอ 74,250.- บาท

น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์
ราคาทีจ่ ้ าง 74,250.- บาท

สสผ. จ 3/2563
3 ต.ค.62

4

จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนางาน
นโยบายและระบบคุณภาพ

74,760.- บาท

142,870.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์
ราคาทีเ่ สนอ 74,760.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์
ราคาทีจ่ ้ าง 74,760.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 4/2563
3 ต.ค.62

5

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

68,050.- บาท

61,220.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีเ่ สนอ 68,050.- บาท

น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีจ่ ้ าง 68,050.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 5/2563
3 ต.ค.62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
42,850.- บาท

รำคำกลำง
(บำท)
85,410.- บาท

6

จัดทางานด้ านพัสดุ

7

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

45,050.- บาท

8

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

9

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาทีเ่ สนอ 42,850.- บาท

นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาทีจ่ ้ าง 42,850.- บาท

90,930.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี คาชาสัย
ราคาทีเ่ สนอ 45,050.- บาท

น.ส.อรมณี คาชาสัย
ราคาทีจ่ ้ าง 45,050.- บาท

42,650.- บาท

22,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ
ราคาทีเ่ สนอ 42,650.- บาท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ
ราคาทีจ่ ้ าง 42,650.- บาท

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

41,150.- บาท

81,010.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก วุฒิญาโณ
ราคาทีเ่ สนอ 41,150.- บาท

น.ส.กมลชนก วุฒิญาโณ
ราคาทีจ่ ้ าง 41,150.- บาท

10

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

40,550.- บาท

42,460.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัชพร ชาติวงษ์
ราคาทีเ่ สนอ 40,550.- บาท

น.ส.ธนัชพร ชาติวงษ์
ราคาทีจ่ ้ าง 40,550.- บาท

11

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

41,050.- บาท

80,910.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปภาวี พึง่ พินิจ
ราคาทีเ่ สนอ 41,050.- บาท

น.ส.ปภาวี พึง่ พินิจ
ราคาทีจ่ ้ าง 41,050.- บาท

12

จ้ างจัดทางานด้ านให้ คาแนะนาแก่
ผู้รับอนุญาตทีม่ าติดต่อเกี่ยวกับการ
ขึ ้นทะเบียนตารับยา/คาขอแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงทะเบียนตารับยาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้ อมูลใน
ฐานข้ อมูล

79,850.- บาท

95,710.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาทีเ่ สนอ 79,850.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาทีจ่ ้ าง 79,850.- บาท

13

จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนาที่
เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนาที่
เกี่ยวกับการจดแจ้ งเครื่ องสาอาง

330,000.- บาท

330,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไล บัณฑิตานุกลู
ราคาทีเ่ สนอ 330,0000.- บาท

นางวิไล บัณฑิตานุกลู
ราคาทีจ่ ้ าง 330,000.- บาท

180,000.- บาท

180,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางมาลี จิรวงศ์ศรี
ราคาทีเ่ สนอ 180,000.- บาท

นางมาลี จิรวงศ์ศรี
ราคาทีจ่ ้ าง 180,000.- บาท

จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนาที่
เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหาร
จ้ างเหมาบริการในการจัดทา
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการ
ให้ คาแนะนาเชิงรุก (Proactive
Consultation) ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่
วิจยั พัฒนา ระยะที่ ๑

180,000.- บาท

180,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางคุณภร ตั ้งจุฑาชัย
ราคาทีเ่ สนอ 180,000.- บาท

นางคุณภร ตั ้งจุฑาชัย
ราคาทีจ่ ้ าง 180,000.- บาท

120,000.- บาท

120,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ์
ราคาทีเ่ สนอ 120,000.- บาท

น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ์
ราคาทีจ่ ้ าง 120,000.- บาท

14

15

16

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 6/2563
3 ต.ค.62

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 13/2563
3 ต.ค.62

สสผ. จ 7/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 8/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 9/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 10/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 11/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 12/2563
3 ต.ค.62

สสผ. จ 14/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 15/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 16/2563
3 ต.ค.62

ลำดับที่
17

18

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างเหมาบริการในการให้ บริการ
smart counter service สาหรับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ
จ้ างจัดทาและตรวจสอบเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
496,000.- บาท

รำคำกลำง
(บำท)
496,000.- บาท

73,950.- บาท

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 496,000.- บาท

บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง จากัด
ราคาทีจ่ ้ าง 496,000.- บาท

73,950.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาทีเ่ สนอ 73,950.- บาท

น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาทีจ่ ้ าง 73,950.- บาท

19

จ้ างจัดทาข้ อมูลและเอกสาร
ประกอบการประชุม

30,300.- บาท

30,300.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สาวิกา ศรีอนุ่ ดี
ราคาทีเ่ สนอ 30,300.- บาท

น.ส.สาวิกา ศรีอนุ่ ดี
ราคาทีจ่ ้ าง 30,300.- บาท

20

จ้ างจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน
จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารประกอบการประชุม

31,200.- บาท

31,200.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาทีเ่ สนอ 31,200.- บาท

น.ส.เสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาทีจ่ ้ าง 31,200.- บาท

32,250.- บาท

32,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาทีเ่ สนอ 32,250.- บาท

น.ส.ปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาทีจ่ ้ าง 32,250.- บาท

22

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารประกอบการประชุม

25,500.- บาท

25,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาทีเ่ สนอ 25,500.- บาท

นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาทีจ่ ้ าง 25,500.- บาท

23

จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ขึ ้นทะเบียนตารับยาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการให้ คาแนะนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ขึ ้นทะเบียนตารับยาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

45,000.- บาท

45,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์ น ้าจันทร์
ราคาทีเ่ สนอ 45,000.- บาท

น.ส.สุดารัตน์ น ้าจันทร์ ราคาทีจ่ ้ าง
45,000.- บาท

42,000.- บาท

42,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันทิชา โสมนัส
ราคาทีเ่ สนอ 42,000.- บาท

น.ส.นันทิชา โสมนัส
ราคาทีจ่ ้ าง 42,000.- บาท

42,000.- บาท

42,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อสมาภรณ์ ปี่ แก้ ว
ราคาทีเ่ สนอ 42,000.- บาท

น.ส.อสมาภรณ์ ปี่ แก้ ว
ราคาทีจ่ ้ าง 42,000.- บาท

45,000.- บาท

45,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วริษฐา เทียมทิพร
ราคาทีเ่ สนอ 45,000.- บาท

น.ส.วริษฐา เทียมทิพร
ราคาทีจ่ ้ าง 45,000.- บาท

51,450.- บาท

51,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาภรณ์ เดชคง
ราคาทีเ่ สนอ 51,450.- บาท

น.ส.ชนาภรณ์ เดชคง
ราคาทีจ่ ้ าง 51,450.- บาท

45,000.- บาท

45,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รมณีย์ คังฆะสุวรรณ
ราคาทีเ่ สนอ 45,000.- บาท

น.ส.รมณีย์ คังฆะสุวรรณ
ราคาทีจ่ ้ าง 45,000.- บาท

45,000.- บาท

45,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พุทธพร กนกอังกูร
ราคาทีเ่ สนอ 45,000.- บาท

น.ส.พุทธพร กนกอังกูร
ราคาทีจ่ ้ าง 45,000.- บาท

21

24

25

26

27

28

29

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 17/2563
3 ต.ค.62

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 18/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 19/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 20/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 21/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 22/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 23/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 24/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 25/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 26/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 27/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 28/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 29/2563
3 ต.ค.62

ลำดับที่
30

31

32

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่
เป็ นนวัตกรรม
จ้ างจัดทาข้ อมูลการติดตาม
ประเมินผลด้ านการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลทะเบียนตารับยา
แบบ e-submission

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
75,450.- บาท

รำคำกลำง
(บำท)
75,450.- บาท

109,800.- บาท

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีเ่ สนอ 75,450.- บาท

น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีจ่ ้ าง 75,450.- บาท

109,800.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี
ราคาทีเ่ สนอ 109,800.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี
ราคาทีจ่ ้ าง 109,800.- บาท

69,450.- บาท

69,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีเ่ สนอ 69,450.- บาท

น.ส.ศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีจ่ ้ าง 69,450.- บาท

33

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

159,450.- บาท

159,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีเ่ สนอ 159,450.- บาท

นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีจ่ ้ าง 159,450.- บาท

34

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์
ราคาทีเ่ สนอ 90,000.- บาท

นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์
ราคาทีจ่ ้ าง 90,000.- บาท

35

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรวิทย์ เวชการ
ราคาทีเ่ สนอ 90,000.- บาท

นายกรวิทย์ เวชการ
ราคาทีจ่ ้ าง 90,000.- บาท

36

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัชราภรณ์ แซ่เอี ้ยว
ราคาทีเ่ สนอ 90,000.- บาท

น.ส.วัชราภรณ์ แซ่เอี ้ยว
ราคาทีจ่ ้ าง 90,000.- บาท

37

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี
ราคาทีเ่ สนอ 90,000.- บาท

นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี
ราคาทีจ่ ้ าง 90,000.- บาท

38

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิ ติกานต์ เพาะโภชน์
ราคาทีเ่ สนอ 90,000.- บาท

น.ส.ฐิ ติกานต์ เพาะโภชน์
ราคาทีจ่ ้ าง 90,000.- บาท

39

จ้ างจัดทาโปสเตอร์ ติดชุด
นิทรรศการและผลิตสือ่ โรลอัพ

28,000.- บาท

28,000.- บาท

40

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

20,000.- บาท

23,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ คแอนด์
ดีไซน์
ราคาทีเ่ สนอ 28,000.- บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ราคาทีเ่ สนอ 20,000.- บาท

หจก. สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ คแอนด์
ดีไซน์
ราคาทีจ่ ้ าง 28,000.- บาท
บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ราคาทีเ่ ช่า 20,000.- บาท

41

ซื ้อน ้าดืม่

45,000.- บาท

45,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ยอดน ้าดืม่
ราคาทีเ่ สนอ 45,000.- บาท

ยอดน ้าดืม่
ราคาทีซ่ ื ้อ 45,000.- บาท

42

จ้ างเหมาบริการในการจัดทา
ข้ อเสนอและคาแนะนาทีเ่ กี่ยวกับ
การอนุญาตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

300,000.- บาท

300,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาพล รัตนพันธุ์
ราคาทีเ่ สนอ 300,000.- บาท

นายชาพล รัตนพันธุ์
ราคาทีจ่ ้ าง 300,000.- บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะเช่า
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะซื ้อ
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 30/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 31/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 32/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 33/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 34/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 35/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 36/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 37/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 38/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 40/2563
3 ต.ค.62
สสผ. จ 41/2563
3 ต.ค.62
สสผ. ซ 1/2563
4 ต.ค.62
สสผ. จ 42/2563
7 ต.ค.62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
263,750.- บาท

รำคำกลำง
(บำท)
499,400.- บาท

บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ ช่า 263,750.- บาท

499,400.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ สนอ 391,000.- บาท

บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ ช่า 391,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะเช่า

สสผ. จ 44/2563
7 ต.ค.62

207,000.- บาท

207,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ สนอ 207,000.- บาท

บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีจ่ ้ าง 207,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 45/2563
10 ต.ค.62

75,000.- บาท

75,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นิดาพรรณ เรื องฤทธินนท์
ราคาทีเ่ สนอ 75,000.- บาท

น.ส.นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์
ราคาทีจ่ ้ าง 75,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 46/2563
11 ต.ค.62

75,000.- บาท

75,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ สุขสมทิพย์
ราคาทีเ่ สนอ 75,000.- บาท

นางมณีวรรณ สุขสมทิพย์
ราคาทีจ่ ้ าง 75,000.- บาท

สสผ. จ 47/2563
11 ต.ค.62

497,000.- บาท

497,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อนุศรา ธนามี
ราคาทีเ่ สนอ 75,000.- บาท

น.ส.อนุศรา ธนามี
ราคาทีจ่ ้ าง 75,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

5,000.- บาท

5,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์
ราคาทีเ่ สนอ 5,000.- บาท

ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์
ราคาทีจ่ ้ าง 5,000.- บาท

สสผ. จ 49/2563
17 ต.ค.62

440,000.- บาท

440,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่ คอนซัลติ ้ง
จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 440,000.- บาท

บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่ คอนซัลติ ้ง
จากัด
ราคาทีจ่ ้ าง 440,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

473,000.- บาท

473,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ สนอ 473,000.-บาท

บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีจ่ ้ าง 473,000.-บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 51/2563
21 ต.ค.62

44

เช่าระบบในการให้ บริ การ smart
counter service ณ ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ

391,000.- บาท

45

จ้ างเหมาบริการในการให้ บริการ
สาหรับกระบวนการต่ออายุ
ใบอนุญาตนาหรือสัง่ อาหารเข้ ามา
ในราชอาณาจักร (อ.8)

46

จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนาที่
เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้ านการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน
จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนาที่
เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
จ้ างเหมาบริการการจัดทาคูม่ ือการ
พัฒนาบริ การอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพของศูนย์ OSSC ระดับจังหวัด

48

49

จ้ างซ่อมคอมพิวเตอร์

50

จ้ างเหมาบริการจัดทาคูม่ ือ
กระบวนการด้ านการเงินทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับการบริ การการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จในส่วน
ภูมิภาค
จ้ างเหมาบริการจัดทาคูม่ ือการ
พัฒนาการบริ การการอนุญาตสถาน
ประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของ
ศูนย์ OSSC ระดับจังหวัด

51

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ สนอ 263,750.- บาท

เช่าอุปกรณ์ในการให้ บริ การ smart
counter service ณ ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ

47

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะเช่า

43

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 43/2563
7 ต.ค.62

สสผ. จ 48/2563
11 ต.ค.62

สสผ. จ 50/2563
21 ต.ค.62

ลำดับที่

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
410,000.- บาท

รำคำกลำง
(บำท)
410,000.- บาท

70,000.- บาท

จ้ างจัดทาข้ อมูลการเผยแพร่เอกสาร
กากับยาสาหรับประชาชน (PIL) ที่
ผ่าน USER Testing บนเว็บไซค์
OSSC
จ้ างจัดทาข้ อมูลการเผยแพร่เอกสาร
กากับยาสาหรับผู้ป่วยเอกสารกากับ
ยาสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
และฉลากยาบนเว็บไซค์ NDI

56

52

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 52/2563
21 ต.ค.62

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 53/2563
22 ต.ค.62

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นริศรา ธนามี
ราคาทีเ่ สนอ 410,000.-บาท

น.ส.นริศรา ธนามี
ราคาทีจ่ ้ าง 410,000.-บาท

70,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์
ราคาทีเ่ สนอ 70,000.- บาท

ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์
ราคาทีจ่ ้ าง 70,000.- บาท

36,960.- บาท

36,960.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีเ่ สนอ 36,960.- บาท

น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีจ่ ้ าง 36,960.- บาท

27,500.- บาท

27,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีเ่ สนอ 27,500.- บาท

น.ส.ศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีจ่ ้ าง 27,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 55/2563
27 ต.ค.62

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้ อม
พนักงานขับรถ

12,000.- บาท

12,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาทีเ่ สนอ 12,000.- บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาทีจ่ ้ าง 12,000.- บาท

สสผ. จ 56/2563
29 ต.ค.62

57

จ้ างจัดทาข้ อมูลการประเมินผล
ปั ญหาระบบสารสนเทศ อย.

27,500.- บาท

27,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีเ่ สนอ 27,500.- บาท

น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีจ่ ้ าง 27,500.- บาท

58

จ้ างจัดทาและตรวจสอบเบื ้องต้ น
เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

39,600.- บาท

39,600.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาทีเ่ สนอ 39,600.- บาท

น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาทีจ่ ้ าง 39,600.- บาท

59

จัดทาข้ อมูลการรวบรวมเอกสาร
กากับยาสาหรับประชาชน (PIL)
ฉบับมาตรฐานและเรียงตามชื่อ
การค้ า

17,400.- บาท

17,400.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีเ่ สนอ 17,400.- บาท

น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีจ่ ้ าง 17,400.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินทีจ่ ะจ้ าง

53

54

55

จ้ างเหมาบริการจัดทาข้ อเสนอ
กระบวนการเตรี ยมความพร้ อมใน
การยืน่ เอกสารคาขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในส่วนภูมิภาค
และระบบนัดหมายในการติดต่อรับ
บริการจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
จ้ างจัดทาข้ อมูลการประเมินผล
ปั ญหาระบบสารสนเทศส่วนภูมิภาค

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

สสผ. จ 54/2563
27 ต.ค.62

สสผ. จ 57/2563
29 ต.ค.62
สสผ. จ 58/2563
29 ต.ค.62
สสผ. จ 59/2563
29 ต.ค.62

