
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัด ุ 5,226.22                   5,226.22            เฉพาะเจาะจง  บ.ซีโอแอล จ ากดั(มหาชน)

ราคา 5,226.22 บาท

5,226.22                           บ.ซีโอแอล จ ากดั(มหาชน)

ราคา 5,226.22 บาท

5,226.22                          หลกัเกณฑ์ราคาและ

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน

       ตสน.ซ.1/2563      

ลว. 13 ธนัวาคม 2562

2 จดัจ้างท าตรายาง 502.90 502.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดัพรลาภ

พฒันภณัฑ์ ราคา 502.90 บาท

502.90 ห้างหุ้นสว่นจ ากดัพรลาภ

พฒันภณัฑ์ ราคา 502.90 บาท

502.90 ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และ

คณุภาพดีเพียงพอความ

ต้องการใช้งาน และเป็น

ประโยชน์ตอ่หน่วยงาน

 ตสน.จ.2/2563 

ลว. 13 ธนัวาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 เชา่รถตู้  2,000 บ.  2,000/วนั เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บ. นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บ. มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/491

ลงวนัที ่9 ธ.ค. 62

2 จ้างท าเอกสาร 736.16 บาท 736.16 บาท เฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร 736.16 บาท วส ุก๊อฟปี ้1995 736.16 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/7493

ลงวนัที ่12 ธ.ค. 62

แบบ สขร. ๑

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน ธันวำคม 2562               แบบ สชร.1          

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

วันที่ 2 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน....ธันวำคม...... พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 5,136.-บาท 5,136.-บาท เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 5,136.-บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 5,136.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 78/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 4,761.-บาท 4,761.-บาท เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,761.-บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,761.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 79/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 30,000.-บาท น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 80/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างล้างถงัเก็บน า้ส านกังานฯ 39,804.-บาท 39,804.-บาท เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง 39,804.-บาท การประปานครหลวง 39,804.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 81/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 ซอ่มอ่างล้างหน้าห้องน า้หญิง 6,420.-บาท 6,420.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 6,420.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 6,420.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 82/2563

อาคาร 1 ชัน้ 3 จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 6 มกรำคม 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 ซกัมา่นกนัแสงห้องรอง 5,671.-บาท 5,671.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,671.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,671.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 83/2563

เลขาธิการ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างเปลีย่นอะไหลล่ิฟต์ฯ 114,789.60 บาท 114,789.60 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 114,789.60 บาท บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 114,789.60 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 84/2563

แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากดั แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่17 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างเปลีย่นตู้ควบคมุสญัญาณ 52,430.-บาท 52,430.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป 52,430.-บาท บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป 52,430.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 85/2563

เตือนฯ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้า 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. พรโสภา  แสนสดุ 30,000.-บาท น.ส. พรโสภา  แสนสดุ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 86/2563

ที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างซอ่มอ่างภาชนะและฝ่า 28,355.-บาท 28,355.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 28,355.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 28,355.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 87/2563

เพดานห้องน า้หญิงฯ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่23 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 70,000.-บาท 70,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริพร  จิตรักญาติ 70,000.-บาท น.ส. สิริพร  จิตรักญาติ 70,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 88/2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่27 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุและวสัดุ 6,298-บาท 6,298-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 6,298-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 6,298-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 12/2563

ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่16 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 ซือ้วสัด ุจ านวน 33 รายการ 61,751.-บาท 61,751.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 61,751.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 61,751.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 13/2563

เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 ซือ้วดัสไุฟฟ้าและวทิย ุ 14,808.-บาท 14,808.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 14,808.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 14,808.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 14/2563

จ านวน 2 รายการ เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 ซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 34,882.-บาท 34,882.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 34,882.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 34,882.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 15/2563

รายการแผงเหล็กกัน้ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 ซือ้ถงัคดัแยกขยะ จ านวน 29,500.-บาท 29,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 29,500.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 29,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 16/2563

4 รายการ เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง หมายเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูรายงาน30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางวมิล สวุรรณเกษาวงษ์ นางวมิล สวุรรณเกษาวงษ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.48/63

เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 4 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างเหมาบริการจดัพิมพ์รายงานประจ าปี255,000 255,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์น ทบู ีพบัลิสช่ิง จ ากดั บริษัท บอร์น ทบู ีพบัลิสช่ิง จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.49/63

อย.2562 เสนอราคา 255,000 บาท ราคาจ้าง 255,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 4 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 9,200 9,200 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.50/63

เสนอราคา 9,200 บาท ราคาจ้าง 9,200  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 9 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่จดหมายข่าวฯ16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.51/63

เสนอราคา 16,000 บาท ราคาจ้าง 16,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน ธนัวาคม 2562

รายช่ือผู้ เสนอราคา รายช่ือผู้ เสนอราคา



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 46,400 46,400 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.52/63

เสนอราคา 46,400 บาท ราคาจ้าง 46,400  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 12 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 ซือ้(ตอ่อายสุมาชิก) วารสารตา่งประเทศ277,390 277,390 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.53/63

เสนอราคา 277,390 บาท ราคาซือ้ 277,390 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 13 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 จ้างเหมาศกึษากฎระเบยีบการขึน้ทะเบยีน300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ ขาวแสง นางสาวคนึงนิจ ขาวแสง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.54/63

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสขุภาพในสาธาณรัฐ เสนอราคา 300,000 บาท ราคาจ้าง 300,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 13 ธนัวาคม 2562

แหง่สหภาพเมียนมา ประจ าปีงบประมาณ ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

2563 และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างศกึษาและพฒันาปรับปรุงกฎหมาย200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง นางยวุรี อินนา นางยวุรี อินนา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.55/63

เสนอราคา 200,000 บาท ราคาจ้าง 200,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 16 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างเหมาศกึษากฎระเบยีบการขึน้ทะเบยีน300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยศรี อมรวฒันา นางสาวพลอยศรี อมรวฒันา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.56/63

ผลิตภณัฑ์ยาในประเทศเวยีดนาม เสนอราคา 300,000 บาท ราคาจ้าง 300,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 16 ธนัวาคม 2562

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมหลกัสตูร3,475.36                   3,475.36            เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.57/63

Aurditor and Load Aurditor เสนอราคา 3,475.36 บาท ราคาจ้าง 3,475.36 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 18 ธนัวาคม 2562

ISO:9001:2015 ปี 2563 ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี นี แทรเวล หจก.ดี นี แทรเวล โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.58/63

เสนอราคา 22,500 บาท ราคาจ้าง 22,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 18 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์น ทบู ีพบัลิสช่ิง จ ากดั บริษัท บอร์น ทบู ีพบัลิสช่ิง จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.59/63

เสนอราคา 75,000 บาท ราคาจ้าง 75,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 18 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

13 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการ 46,950 46,950 เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.60/63

เสนอราคา 46,950 บาท ราคาจ้าง 46,950 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

14 จ้างปฏบิตัิงานขบัรถยนต์ 35,490 35,490 เฉพาะเจาะจง นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.61/63

เสนอราคา 35,490 บาท ราคาจ้าง 35,490 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

15 จ้างปฏบิตัิงานด้านการจดัท า สง่เอกสาร25,500 25,500 เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม นายไพฑรูย์ ขนัถม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.62/63

เสนอราคา 25,500 บาท ราคาจ้าง 25,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

16 จ้างด าเนินงานจดัท าวารสารอาหารและยา42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.63/63

เสนอราคา 42,000 บาท ราคาจ้าง 42,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

17 จ้างบริการวชิาการ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.64/63

เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

18 จ้างปรับปรุงระบบงานวจิยัด้านการคุ้มครอง37,080 37,080 เฉพาะเจาะจง นางสาวสพุตัรา ดาบชยัธง นางสาวสพุตัรา ดาบชยัธง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.65/63

ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 37,080 บาท ราคาจ้าง 37,080 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

19 จ้างปฏบิตัิงานจดัท าข้อมลูในเวบ็ไซต์ศนูย์52,560 52,560 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.66/63

เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์ เสนอราคา 52,560 บาท ราคาจ้าง 52,560 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

สขุภาพ ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

20 จ้างบนัทกึรายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญานฐั นาคข า นางสาวกญัญานฐั นาคข า โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.67/63

จากการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

21 จ้างรวบรวมจดัเอกสาร จดักลุม่ข้อมลู52,200 52,200 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.68/63

E-File ประเมินแบบรายงานเหตกุารณ์ เสนอราคา 52,200 บาท ราคาจ้าง 52,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 26 ธนัวาคม 2562

ไมพ่งึประสงค์ฯ ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

22 จ้างปฏบิตัิงานบนัทกึรายงานเหตกุารณ์ไม่56,490 56,490 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.69/63

พงึประสงค์จากการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 56,490 บาท ราคาจ้าง 56,490 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 26 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

23 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายทวชา เพชรบญุยงั นายทวชา เพชรบญุยงั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.70/63

เสนอราคา 12,000 บาท ราคาจ้าง 12,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 26 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

24 จ้างด าเนินการจดัท าและติดตามผลการ36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงดาว แหลมทอง นางสาวแสงดาว แหลมทอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.71/63

ด าเนินการโครงการจดัท าแผนฯ เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

25 จ้างด าเนินการจดัท าและประสานงานการ58,530 58,530 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.72/63

พฒันาสมรรถนะบคุลากร อย. เสนอราคา 58,530 บาท ราคาจ้าง 58,530 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

26 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.73/63

เสนอราคา 1,200 บาท ราคาจ้าง 1,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

27 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านประสาน44,730 44,730 เฉพาะเจาะจง นางสาวนณัฐิกา ดรุาศวนิ นางสาวนณัฐิกา ดรุาศวนิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.74/63



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานตา่งประเทศ เสนอราคา 44,730 บาท ราคาจ้าง 44,730 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

28 จ้างปฏบิตัิงานด้านงานสารบรรณ ประสานฯ37,800 37,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัทิมา สขุส าราญ นางสาวกญัทิมา สขุส าราญ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.75/63

เสนอราคา 37,800 บาท ราคาจ้าง 37,800 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

29 จ้างปฏบตัิงานด้านวชิาการ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.76/63

เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

30 จ้างด าเนินการด้านระบบคณุภาพ การบริหาร40,410 40,410 เฉพาะเจาะจง นายทศพร ขาวละเอียด นายทศพร ขาวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.77/63

ความเสีย่งและควบคมุภายใน เสนอราคา 40,410 บาท ราคาจ้าง 40,410 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

31 จ้างปฏบิตัิงานด้านการติดตาม ก ากบัผลการ37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.78/63

ด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการฯ เสนอราคา 37,740 บาท ราคาจ้าง 37,740 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หน่วยงาน

32 จ้างปฏบิตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลูและ37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.79/63

ก ากบัผลการประชมุส านกังานฯ เสนอราคา 37,740 บาท ราคาจ้าง 37,740 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนธนัวาคม ๒๕๖๒

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

วนัที ่๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ไมมี่จดัซือ้จดัจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้างท าตรายาง 2,320.00 2,320.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์  เสนอราคา ๒,๓๒๐

 บาท

ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์  เสนอราคา 

๒,๓๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๔๖/๒๕๖๓      ลว. ๔ ธ.ค.

 ๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจ้างถ่าย

เอกสารประกอบการ

อบรม

2,500.00 2,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอราคา ๒,๕๐๐ 

บาท

ร้าน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอราคา ๒,๕๐๐

 บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๔๗/๒๕๖๓      ลว. ๑๘ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

22,010.00 22,010.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง    เสนอ

ราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง    เสนอ

ราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๔๘/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

16,270.00 16,270.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ  แมลงภูท่อง      เสนอราคา

 ๑๖,๒๗๐ บาท

นายฉกาจ  แมลงภูท่อง      เสนอ

ราคา ๑๖,๒๗๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๔๙/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร     เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร     เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๐/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

10,400.00 10,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา เพชรบตุร์     เสนอ

ราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

นางสาวชนิดาภา เพชรบตุร์     

เสนอราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๑/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

10,630.00 10,630.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาลี ่ ตราช ู เสนอราคา ๑๐,๖๓๐

 บาท

นางสาลี ่ ตราช ู เสนอราคา 

๑๐,๖๓๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๒/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

9,000.00 9,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     เสนอราคา

 ๙,๐๐๐ บาท

นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     เสนอ

ราคา ๙,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๓/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวทิยา  มหา  เสนอราคา ๑๐,๕๐๐

 บาท

นายวทิยา  มหา  เสนอราคา 

๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๔/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

13,640.00 13,640.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง      เสนอราคา

 ๑๓,๖๔๐ บาท

นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง       เสนอ

ราคา ๑๓,๖๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๕/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,500.00 20,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวนัฉัตร  ผลพิมาย       เสนอราคา

 ๒๐,๕๐๐ บาท

นายวนัฉัตร  ผลพิมาย        เสนอ

ราคา ๒๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๖/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  นชุนาฎ      เสนอราคา

 ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาววนิดา  นชุนาฎ       เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๗/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายทวชิ  ภูส่า่น   เสนอราคา 

๑๕,๐๐๐ บาท

นายทวชิ  ภูส่า่น   เสนอราคา 

๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๘/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

11,000.00 11,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ    เสนอราคา

 ๑๑,๐๐๐ บาท

นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ    เสนอ

ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๕๙/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

18,700.00 18,700.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุธศกัดิ ์ แสงหน ู      เสนอราคา

 ๑๘,๗๐๐ บาท

นายสทุธศกัดิ ์ แสงหน ู      เสนอ

ราคา ๑๘,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๐/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      

เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๑/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  โมกผา      เสนอราคา

 ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาวรุ่งนภา  โมกผา      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๒/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๓/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

21,200.00 21,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง     เสนอราคา

 ๒๑,๒๐๐ บาท

นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง     เสนอ

ราคา ๒๑,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๔/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

19,100.00 19,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    เสนอ

ราคา ๑๙,๑๐๐ บาท

นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    เสนอ

ราคา ๑๙,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๕/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปราญชลี  ผาทา      เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปราญชลี  ผาทา      เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๖/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ      เสนอราคา

 ๒๐,๐๐๐ บาท

นายเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ      เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๗/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัชนก  บญุดาราช    เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวญัชนก  บญุดาราช    

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๘/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๖๙/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

8,500.00 8,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  เสนอ

ราคา ๘,๕๐๐ บาท

นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  

เสนอราคา ๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๐/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

9,200.00 9,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  เสนอ

ราคา ๙,๒๐๐ บาท

นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  

เสนอราคา ๙,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๑/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

8,500.00 8,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภเูบศร  พนัธรักษ์ เสนอราคา 

๘,๕๐๐ บาท

นายภเูบศร  พนัธรักษ์ เสนอราคา 

๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๒/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

13,500.00 13,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์ เสนอ

ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์ 

เสนอราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๓/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

10,700.00 10,700.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม เสนอ

ราคา ๑๐,๗๐๐ บาท

นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม เสนอ

ราคา ๑๐,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๔/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

21,800.00 21,800.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ   เสนอราคา

 ๒๑,๘๐๐ บาท

นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ   เสนอ

ราคา ๒๑,๘๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๕/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

18,500.00 18,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุเสนอ

ราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุ

เสนอราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๖/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

14,820.00 14,820.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ทรงศร       เสนอราคา

 ๑๔,๘๒๐ บาท

นางสาววนิดา  ทรงศร       เสนอ

ราคา ๑๔,๘๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๗/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

18,500.00 18,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์  สารภ ี เสนอราคา 

๑๘,๕๐๐ บาท

นายสมรักษ์  สารภ ี เสนอราคา 

๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๘/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

28,200.00 28,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์   เสนอราคา

 ๒๘,๒๐๐ บาท

นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์   เสนอ

ราคา ๒๘,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๗๙/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี   เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี   เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๘๐/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรยา  ป่ินแสง    เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวอรวรรยา  ป่ินแสง    เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๘๑/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒

๓๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

12,100.00 12,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน       เสนอราคา

 ๑๒,๑๐๐ บาท

นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน       เสนอ

ราคา ๑๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๘๒/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา       เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา       

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๘๓/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓

๓๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า       เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า       เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๘๔/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓

๔๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนธษา  มลคลหตัถี     เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวนธษา  มลคลหตัถี     เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๘๕/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓

๔๑ ขออนมุตัิจ้างเชา่เคร่ือง

ถ่ายเอกสาร

45,000.00 45,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั  เสนอ

ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั  

เสนอราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๖/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓

๔๒ ขออนมุตัิจ้างเชา่สถานที่

จดัเก็บเอกสาร

270,000.00 270,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั  

เสนอราคา ๒๗๐,๐๐๐ บาท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั

เสนอราคา ๒๗๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๗/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓

๔๓ ขอนมุตัิจ้างด าเนินการ

เก่ียวกบัรถยนต์ตู้ 

หมายเลขทะเบยีน นง 

๕๘๑๙

3,994.31 3,994.31  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5 จ ากดั  เสนอ

ราคา ๓,๙๙๔.๓๑ บาท

บริษัท สยามพระราม 5 จ ากดั  

เสนอราคา ๓,๙๙๔.๓๑ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๘/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓

๔๔ ขอนมุตัิจ้างด าเนินการ

เก่ียวกบัรถยนต์ตู้ 

หมายเลขทะเบยีน นง 

๖๖๑๗

2,967.11 2,967.11  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5 จ ากดั  เสนอ

ราคา ๒,๙๖๗.๑๑ บาท

บริษัท สยามพระราม 5 จ ากดั  

เสนอราคา ๒,๙๖๗.๑๑ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๙/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓

๔๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

10,000.00 10,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุยานชุ  คณุปูธานินทร์  

เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปณุยานชุ  คณุปูธานินทร์  

เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๙๐/๒๕๖๓      ลว. ๒๕ 

ธ.ค. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๔๖ ขออนมุตัิจดัซือ้กลอ่ง

บรรจเุอกสาร

15,515.00 15,515.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั  

เสนอราคา ๑๕,๕๑๕ บาท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั  

เสนอราคา ๑๕,๕๑๕ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๑/๒๕๖๓       ลว. ๔ ธ.ค. 

๒๕๖๓

๔๗ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส านกังาน

46,010.00 46,010.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั  เสนอราคา ๔๖,๐๑๐ บาท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

 จ ากดั  เสนอราคา ๔๖,๐๑๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒/๒๕๖๓       ลว. ๔ ธ.ค. 

๒๕๖๓

๔๘ ขออนมุตัิจดัวือ้วสัดุ

คอมพิวเตอร์ (หมกึ

เคร่ืองพิมพ์)

83,802.40 83,802.40  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พิแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ 

จ ากดั  เสนอราคา ๘๓,๘๐๒.๔๐ บาท

บริษัท พิแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ 

จ ากดั  เสนอราคา ๘๓,๘๐๒.๔๐ 

บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๓/๒๕๖๓       ลว. ๔ ธ.ค. 

๒๕๖๓

๔๙ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส านกังาน

55,637.09 83,802.40  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี  เสนอราคา

 ๕๕,๖๓๗.๐๙ บาท

ร้าน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี  เสนอ

ราคา ๕๕,๖๓๗.๐๙ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๔/๒๕๖๓       ลว. ๔ ธ.ค. 

๒๕๖๔

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศฯ 5,000.00                   5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,000.00                          นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 132/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือการใช้ยา 300,000.00               300,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพิสนธ์ิ จงตระกลู 300,000.00                      นายพิสนธ์ิ จงตระกลู 300,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 133/2563

อยา่งสมเหตผุลฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างจดัท าหนงัสือเวยีนและเอกสารฯ 20,000.00                 20,000.00          เฉพาะเจาะจง นส. ลภสัรดา แก้วทองมี 20,000.00                        นส. ลภสัรดา แก้วทองมี 20,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 134/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานฯ 30,000.00                 30,000.00          เฉพาะเจาะจง นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 30,000.00                        นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 30,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 135/2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วันที่ 31   ธันวำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างรับค าขอ และด าเนินการตอ่อายุ 150,000.00               150,000.00        เฉพาะเจาะจง นส. อนทยั ศิริประเสริฐ 150,000.00                      นส. อนทยั ศิริประเสริฐ 150,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 136/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 ศกึษาและจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายฯ500,000.00               500,000.00        เฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 500,000.00                      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 500,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 137/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 ขอเชา่ห้องประชมุ 24-25 ธ.ค. 62 60,000.00                 60,000.00          เฉพาะเจาะจง โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต 60,000.00                        โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต 60,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 138/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร39,378.00                 39,378.00          เฉพาะเจาะจง นส. สมใจ ไทยเจือ 39,378.00                        นส. สมใจ ไทยเจือ 39,378.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 139/2563

ค าขอ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจค าขอตาม78,000.00                 78,000.00          เฉพาะเจาะจง นส. นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 78,000.00                        นส. นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 78,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 140/2563

คูมื่อฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินการ 34,485.00                 34,485.00          เฉพาะเจาะจง นส. วสิารัตน์ โตเจริญ 34,485.00                        นส. วสิารัตน์ โตเจริญ 34,485.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 141/2563

จดัเตรียมฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

11 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึ 44,313.00                 44,313.00          เฉพาะเจาะจง นส. บษุกร  โสธนะ 44,313.00                        นส. บษุกร  โสธนะ 44,313.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 142/2563

ข้อมลูงานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างด าเนินการติดตาม ตรวจสอบเอกสาร44,685.00                 44,685.00          เฉพาะเจาะจง นส. วาสนา  กระจกทอง 44,685.00                        นส. วาสนา  กระจกทอง 44,685.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 143/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างประสาน ติดตาม ตรวจสอบข้อมลูฯ33,336.00                 33,336.00          เฉพาะเจาะจง นส. ชญานิษฐ์  มาแพ 33,336.00                        นส. ชญานิษฐ์  มาแพ 33,336.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 144/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างเพ่ือปฏบิตัิหน้าทีป่ระสานงานฯ 30,750.00                 30,750.00          เฉพาะเจาะจง นส. ทิพวรรณ  พลโคตร 30,750.00                        นส. ทิพวรรณ  พลโคตร 30,750.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 145/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างปฏบิตัิงานด้านการรับค าขอ 62,310.00                 62,310.00          เฉพาะเจาะจง นส. นราวดี จินากลุ 62,310.00                        นส. นราวดี จินากลุ 62,310.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 146/2563

พิจารณา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างปฏบิตัิงานด้านการรวบรวมฯ 45,600.00                 45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายเกียรติคณุ ข าแก้ว 45,600.00                        นายเกียรติคณุ ข าแก้ว 45,600.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 147/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างเพ่ือปฏบิตัิหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 29,205.00                 29,205.00          เฉพาะเจาะจง นายเทพปกรณ์ สงอปุการ 29,205.00                        นายเทพปกรณ์ สงอปุการ 29,205.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 148/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือจดัสง่เจ้าหน้าที่ 33,000.00                 33,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอดิเรก กลัน่ค า 33,000.00                        นายอดิเรก กลัน่ค า 33,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 149/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือจดัสง่ตวัอยา่งยา 43,050.00                 43,050.00          เฉพาะเจาะจง นายกิตติพิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 43,050.00                        นายกิตติพิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 43,050.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 150/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างด าเนินการตามแผนเฝ้าระวงั 43,755.00                 43,755.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีพงษ์  สิริเสรีกลุ 43,755.00                        นายศรีพงษ์  สิริเสรีกลุ 43,755.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 151/2563

ผลิตภณัฑ์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างรวบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบและบนัทกึฯ28,830.00                 28,830.00          เฉพาะเจาะจง นายธนพล แก้วประสิทธ์ิ 28,830.00                        นายธนพล แก้วประสิทธ์ิ 28,830.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 152/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างจดัท าเอกสารเก่ียวกบังานสนบัสนนุฯ29,640.00                 29,640.00          เฉพาะเจาะจง นส. ชนนิกานต์ แสนแก้ว 29,640.00                        นส. ชนนิกานต์ แสนแก้ว 29,640.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 153/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างประสานงานและตรวจผล 31,290.00                 31,290.00          เฉพาะเจาะจง นส. อรทยั ศิริประเสริฐ 31,290.00                        นส. อรทยั ศิริประเสริฐ 31,290.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 154/2563

ประเมินฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

24 จ้างให้ค าแนะน ากบัผู้ประกอบการฯ 60,750.00                 60,750.00          เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์ ขวญัม่ิง 60,750.00                        นางวราภรณ์ ขวญัม่ิง 60,750.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 155/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จดัท าบนัทกึการตรวจสถานที่ 57,750.00                 57,750.00          เฉพาะเจาะจง นส. วรัทยา พลสวสัดิว์านิชย์ 57,750.00                        นส. วรัทยา พลสวสัดิว์านิชย์ 57,750.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 156/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างตรวจสอบความถกูต้องของ 61,050.00                 61,050.00          เฉพาะเจาะจง นส. ธญัณรัญญ์ พิมพิไสย 61,050.00                        นส. ธญัณรัญญ์ พิมพิไสย 61,050.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 157/2563

เอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างตรวจสอบความควบถ้วนฯ 29,430.00                 29,430.00          เฉพาะเจาะจง นายธีรพล  อาภาสนุนัท์ 29,430.00                        นายธีรพล  อาภาสนุนัท์ 29,430.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 158/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างให้ค าแนะน ากบัผู้ประกอบการฯ 60,750.00                 60,750.00          เฉพาะเจาะจง นายสภุกรรณ จนัทวงษ์ 60,750.00                        นายสภุกรรณ จนัทวงษ์ 60,750.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 159/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินการฯ 28,500.00                 28,500.00          เฉพาะเจาะจง นส. หทยัรัตน์ แก้วอร่ามศรี 28,500.00                        นส. หทยัรัตน์ แก้วอร่ามศรี 28,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 160/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจฯ 38,208.00                 38,208.00          เฉพาะเจาะจง นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 38,208.00                        นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 38,208.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 161/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

31 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือรับ-สง่ 27,000.00                 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00                        นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 162/2563

เอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าฐานข้อมลู28,500.00                 28,500.00          เฉพาะเจาะจง นส. อมรรัตน์ บญุทวี 28,500.00                        นส. อมรรัตน์ บญุทวี 28,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 163/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูงานฯ31,740.00                 31,740.00          เฉพาะเจาะจง นส. ศศิรดา  แสงพารา 31,740.00                        นส. ศศิรดา  แสงพารา 31,740.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 164/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 จ้างด าเนินการรวบรวมประสานงานฯ 28,500.00                 28,500.00          เฉพาะเจาะจง นส. เพ็ญศิริ  กิจสนัติภาพ 28,500.00                        นส. เพ็ญศิริ  กิจสนัติภาพ 28,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 165/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จ้างด าเนินงานประสานและ 45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชลดรงค์  วงษ์พรวน 45,000.00                        นายชลดรงค์  วงษ์พรวน 45,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 166/2563

จดัท ากฏหมายฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จ้างด าเนินการรวบรวมประสานงานฯ 31,140.00                 31,140.00          เฉพาะเจาะจง นายมารุต  อาจฤทธ์ิ 31,140.00                        นายมารุต  อาจฤทธ์ิ 31,140.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 167/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จ้างรวบรวมข้อมลูรายงานการติดตามฯ46,470.00                 46,470.00          เฉพาะเจาะจง นายก าชยั  ไววอ่ง 46,470.00                        นายก าชยั  ไววอ่ง 46,470.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 168/2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างปฏบิตัิงานรวบรวมและตรวจ 33,600.00                 33,600.00          เฉพาะเจาะจง นส. อรวรรณ  วงษา 33,600.00                        นส. อรวรรณ  วงษา 33,600.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 169/2563

สอบข้อมลูฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จ้างปฏบิตัิงานประสาน/เตรียมการติดตามฯ37,710.00                 37,710.00          เฉพาะเจาะจง นส. พรทิพย์  ศากรณ์ 37,710.00                        นส. พรทิพย์  ศากรณ์ 37,710.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 170/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือจดัสง่เจ้าหน้าที่ 43,050.00                 43,050.00          เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงค์  ไชยสนธ์ิ 43,050.00                        นายฐิติพงค์  ไชยสนธ์ิ 43,050.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 171/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือตรวจประเมิน GMP 87,678.00                 87,678.00          เฉพาะเจาะจง นส. มนสัว ี เหลีย่มสมบตัิ 87,678.00                        นส. มนสัว ี เหลีย่มสมบตัิ 87,678.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 172/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 45,753.00                 45,753.00          เฉพาะเจาะจง นส. อโนทยั สร้อยมาต 45,753.00                        นส. อโนทยั สร้อยมาต 45,753.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 173/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึสถานะฯ 25,500.00                 25,500.00          เฉพาะเจาะจง นายฐิติวฒัน์ นราพล 25,500.00                        นายฐิติวฒัน์ นราพล 25,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 174/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

44 จ้างบคุคลภายนอกบนัทกึสถานะฯ 29,250.00                 29,250.00          เฉพาะเจาะจง นส. นิภาวรรณ สขุปราศรัย 29,250.00                        นส. นิภาวรรณ สขุปราศรัย 29,250.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 175/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานฯ 28,500.00                 28,500.00          เฉพาะเจาะจง นายโฆติพงษ์  ศรีสวสัดิ์ 28,500.00                        นายโฆติพงษ์  ศรีสวสัดิ์ 28,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 176/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึสถานะฯ 30,750.00                 30,750.00          เฉพาะเจาะจง นายสราว ุ บญุไปล่ 30,750.00                        นายสราว ุ บญุไปล่ 30,750.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 177/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานฯ 37,413.00                 37,413.00          เฉพาะเจาะจง นางณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 37,413.00                        นางณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 37,413.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 178/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

48 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานธรุการฯ28,500.00                 28,500.00          เฉพาะเจาะจง นายวริีศ  มขุศรี 28,500.00                        นายวริีศ  มขุศรี 28,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 179/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 30,255.00                 30,255.00          เฉพาะเจาะจง นส. ปวติรา เพ็งจิตร 30,255.00                        นส. ปวติรา เพ็งจิตร 30,255.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 180/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

50 จ้างบคุคลภายนอกบนัทกึสถานะ 30,900.00                 30,900.00          เฉพาะเจาะจง นส. ชวลัลกัษณ์  รุ่งเรือง 30,900.00                        นส. ชวลัลกัษณ์  รุ่งเรือง 30,900.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 181/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าฯ 28,500.00                 28,500.00          เฉพาะเจาะจง นส.ศิราวรรณ  ธรรมชาติ 28,500.00                        นส.ศิราวรรณ  ธรรมชาติ 28,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 182/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร73,500.00                 73,500.00          เฉพาะเจาะจง นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ 73,500.00                        นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ 73,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 183/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบฯ 78,750.00                 78,750.00          เฉพาะเจาะจง นางสวุมิล  ฉกาจนโรดม 78,750.00                        นางสวุมิล  ฉกาจนโรดม 78,750.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 184/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

54 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือติดตอ่ประสานงานฯ38,175.00                 38,175.00          เฉพาะเจาะจง นส. จฑุามาส  เลขนาวนิ 38,175.00                        นส. จฑุามาส  เลขนาวนิ 38,175.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 185/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

55 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินการฯ 30,255.00                 30,255.00          เฉพาะเจาะจง นส. ณฐันรี  ฝาเงิน 30,255.00                        นส. ณฐันรี  ฝาเงิน 30,255.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 186/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร61,200.00                 61,200.00          เฉพาะเจาะจง นส. จงรัก  บตัรพนัธนะ 61,200.00                        นส. จงรัก  บตัรพนัธนะ 61,200.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 187/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

57 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือปฏบิตัิหน้าที่ 39,090.00                 39,090.00          เฉพาะเจาะจง นายจนัทรเทพ คงด า 39,090.00                        นายจนัทรเทพ คงด า 39,090.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 188/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 42,570.00                 42,570.00          เฉพาะเจาะจง นส. กนกกร  สทุธินนท์ 42,570.00                        นส. กนกกร  สทุธินนท์ 42,570.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 189/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 จ้างจดัท าข้อมลูประกอบการพิจารณา 30,000.00                 30,000.00          เฉพาะเจาะจง นส. สมุนา จิตโภคเกษม 30,000.00                        นส. สมุนา จิตโภคเกษม 30,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 190/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 อนมุตัิจ้างซอ่มแซมประตู 11,984.00                 11,984.00          เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา เอ็นเตอร์ไพร์ 11,984.00                        บจ. อาชา เอ็นเตอร์ไพร์ 11,984.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 191/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

61 อนมุตัิจ้างซอ่มรถยนต์ตู้นิสสนั 11,610.57                 11,610.57          เฉพาะเจาะจง บ. สยาม พระราม 5 จ ากดั 11,610.57                        บ. สยาม พระราม 5 จ ากดั 11,610.57                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 192/2563

นง-5821 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

62 ขอจ้างท าเอกสาร 37,500.00                 37,500.00          เฉพาะเจาะจง นส. ปองจิตร์  ผ่านสนัเทียะ 37,500.00                        นส. ปองจิตร์  ผ่านสนัเทียะ 37,500.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 198/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่24 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

63 จ้างบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงิน 29,355.00                 29,355.00          เฉพาะเจาะจง นส. จิรัชยา  บญุรอด 29,355.00                        นส. จิรัชยา  บญุรอด 29,355.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 199/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่24 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

64 จ้างตรวจสอบและประเมินค าขอด้านยา69,225.00                 69,225.00          เฉพาะเจาะจง นส. มนสันนัท์  สวนเพชร 69,225.00                        นส. มนสันนัท์  สวนเพชร 69,225.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 200/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่24 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 อนมุจิัจ้างบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงิน29,355.00                 29,355.00          เฉพาะเจาะจง นส. พรสขุ โชตินยั 29,355.00                        นส. พรสขุ โชตินยั 29,355.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 202/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่24 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

66 อนมุตัิจ้างบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงิน29,355.00                 29,355.00          เฉพาะเจาะจง นส. กณันิกา นุน่ดี 29,355.00                        นส. กณันิกา นุน่ดี 29,355.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 203/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 ธ.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 

(หมกึพิมพ์)

23,540.00 23,540.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.พีแอนด์เจฟรีเวย์เทรดดิง้จ ากดั 23,540.00 บ.พีแอนด์เจฟรีเวย์เทรดดิง้จ ากดั 23,540.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 4/2563 ลว. 2 ธนัวาคม  2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562 

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

วนัที ่     เดือน มกราคม พ .ศ. 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้างท าเอกสารและ

อปุกรณ์ในการอบรม 

โครงการเร่ืองมาตรการ

ควบคมุการใช้ยาลด

น า้หนกั Phentermine 

เพ่ือไมใ่ห้ร่ัวไหลออกนอก

ระบบฯ

18,000.00 18,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางจารุนนัท์  แก้วไทรนนัท์ 18,000.00 นางจารุนนัท์  แก้วไทรนนัท์ 18,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 39/2563 ลว. 4 ธนัวาคม  

2562

3 จ้างเปลีย่นแบตเตอร่ี 

รถยนต์หมายเลข

ทะเบยีน กพ 1505 นบ.

และหมายเลขทะเบยีน 

นง 5194 นบ.

6,400.00 6,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 6,400.00 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 6,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 40/2563 ลว. 4 ธนัวาคม  

2562

4 จ้างแปลเอกสาร"พรบ.ยา

เสพติดให้โทษ(ฉบบัที่7)

 พศ.2562" แปลจาก

ภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง คณะอกัษรศาสตร์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

20,000.00 คณะอกัษรศาสตร์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

20,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 41/2563 ลว. 16 ธนัวาคม  

2562

5 จ้างเหมาเพ่ือให้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัการพฒันา

กฏหมาย การจดัท า

กฏหมายล าดบัรองและ

ควบคมุก ากบัดแูลวตัถุ

เสพติด  3 งวด (มค. - 

มีค.63) งวดละ 50,000 

บาท

150,000.00 150,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวชิระ  อ าพนธ์ 150,000.00 นายวชิระ  อ าพนธ์ 150,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 54/2563 ลว. 23 ธนัวาคม  

2562

6 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

17,126 บาท

51,378.00 51,378.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางวรรณพร  ยนูศรีแดง 51,378.00 นางวรรณพร  ยนูศรีแดง 51,378.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 56/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

16,923 บาท

50,769.00 50,769.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ 50,769.00 นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ 50,769.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 57/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

8 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

14,946 บาท

44,838.00 44,838.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสรีรีตน์  พลอยชา่ง 44,838.00 นางสรีรีตน์  พลอยชา่ง 44,838.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 58/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

9 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

10,214 บาท

30,642.00 30,642.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณทิพย์  สนุทรานนท์ 30,642.00 นางสาวกรรณทิพย์  สนุทรานนท์ 30,642.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 59/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

10 จ้างเหมาพนกังานขบัรถ 

 3 งวด (มค. - มีค.63) 

งวดละ 12,287      บาท

36,861.00 36,861.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภชิูต  แสนสนิท 36,861.00 นายภชิูต  แสนสนิท 36,861.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 60/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

11 จ้างเหมาพนกังานขบัรถ 

 3 งวด (มค. - มีค.63) 

งวดละ 15,264     บาท

45,792.00 45,792.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายคมสรรต์  แสงสอ่ง 45,792.00 นายคมสรรต์  แสงสอ่ง 45,792.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 61/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

12 จ้างเหมาพนกังานขบัรถ 

 3 งวด (มค. - มีค.63) 

งวดละ 12,419   บาท

37,257.00 37,257.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 37,257.00 นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 37,257.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 62/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

13 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

15,208 บาท

45,624.00 45,624.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิตา  ยาหยี 45,624.00 นางสาวสาลิตา  ยาหยี 45,624.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 63/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

14 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

10,800 บาท

32,400.00 32,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุจรว ี มีสง่า 32,400.00 นางสาวรุจรว ี มีสง่า 32,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 64/2563 ลว. 25 ธนัวาคม  

2562

15 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

17,460 บาท

52,380.00 52,380.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  สอนโพนงาม 52,380.00 นางสาวนิภาพร  สอนโพนงาม 52,380.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 42/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

16 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

15,775 บาท

47,325.00 47,325.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์  กองเมือง 47,325.00 นายฐาปกรณ์  กองเมือง 47,325.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 43/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

17 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

16,585 บาท

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

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 44/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

21,690 บาท

65,070.00 65,070.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสริุยา  มขุะวาทิน 65,070.00 นายสริุยา  มขุะวาทิน 65,070.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 45/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

15,240 บาท

45,720.00 45,720.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภาณวุฒัน์  พิกลุทอง 45,720.00 นายภาณวุฒัน์  พิกลุทอง 45,720.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 46/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

20 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

14,765 บาท

44,295.00 44,295.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง 44,295.00 นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง 44,295.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 47/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

21 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

12,724 บาท

38,172.00 38,172.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์ กระทรวงไทย 38,172.00 นางสาวฝนทิพย์ กระทรวงไทย 38,172.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 48/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

22 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

12,724 บาท

66,234.00 66,234.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุิวสั  แสนสขุ 66,234.00 นายสทุิวสั  แสนสขุ 66,234.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 49/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

23 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

22,078 บาท

53,403.00 53,403.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดาหาญ 53,403.00 นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดาหาญ 53,403.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 50/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

24 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

22,050 บาท

66,150.00 66,150.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญ็จมาศ  เภอบางเข็ม 66,150.00 นางสาวเบญ็จมาศ  เภอบางเข็ม 66,150.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 51/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

25 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

12,268 บาท

36,804.00 36,804.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลคัน์  ถนอมจิตร 36,804.00 นางสาวศิวลคัน์  ถนอมจิตร 36,804.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 52/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

26 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

12,192 บาท

36,576.00 36,576.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี  โชตินยั 36,576.00 นางสาวนภาศรี  โชตินยั 36,576.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 53/2563 ลว. 26 ธนัวาคม  

2562

27 จ้างซอ่ม

เคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 3 เคร่ือง 

หมายเลขครุภณัฑ์ ต.

2/50 อ. , มยส.30/53 อ.

 , ต.4/51 อ.

10,058.00 10,058.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 10,058.00 ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 10,058.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 55/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

28 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

20,598 บาท

61,794.00 61,794.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 61,794.00 นางสาวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 61,794.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 65/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

29 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

14,953 บาท

44,859.00 44,859.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ 44,859.00 นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ 44,859.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 66/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

30 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

16,048 บาท

48,144.00 48,144.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์ 48,144.00 นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์ 48,144.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 67/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

31 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

16,124 บาท

48,372.00 48,372.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวภาริน  ธนะภสัสร 48,372.00 นางสาวภาริน  ธนะภสัสร 48,372.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 68/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

32 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

12,783 บาท

38,349.00 38,349.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงหเดช 38,349.00 นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงหเดช 38,349.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 69/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

33 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

10,723 บาท

32,169.00 32,169.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นส.วภิาวรรณ  เอ่ียมจิตติรักษ์ 32,169.00 นส.วภิาวรรณ  เอ่ียมจิตติรักษ์ 32,169.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 70/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

34 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

10,800 บาท

32,400.00 32,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นส.จิราภรณ์  บญุหลอ่ 32,400.00 นส.จิราภรณ์  บญุหลอ่ 32,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 71/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

35 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมลู 3 งวด (มค.

 - มีค.63) งวดละ 

11,343 บาท

34,029.00 34,029.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นส.ธนญัญา  ขนัทอง 34,029.00 นส.ธนญัญา  ขนัทอง 34,029.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 72/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

36 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

ธรุการงานเก่ียวกบั

กญัชาและกญัชง จ านวน

 9 งวด (มค. - กย.63) 

งวดละ 10,800 บาท

97,200.00 97,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นส.วรรณฤดี วงษ์เต๊ะ 97,200.00 นส.วรรณฤดี  วงษ์เต๊ะ 97,200.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 73/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562

37 จ้างฉีด พน่ อบ ฆ่าเชือ้รา

ในในคลงัเก็บรักษายา

เสพติดฯ จ านวน 3 

งวดๆละ 13,738.80 บาท

41,216.40 41,216.40  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัทไทยแมกซ์ จ ากดั 41,216.40 บริษัทไทยแมกซ์ จ ากดั 41,216.40 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 74/2563 ลว. 27 ธนัวาคม  

2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างเปลีย่นปลัก๊ไฟฟ้า 4,550 4,550 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 4,550 นายพงศกร เรืองมาก 4,550

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.172/63            2 ธนัวาคม

  2562

2 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 46,200 46,200 เฉพาะเจาะจง นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 46,200 นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 46,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.173/63            2 ธนัวาคม

  2562

3 จ้างถ่ายเอกสาร 10,830 10,830 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปีป้ริน้ 10,830 ร้านก๊อปปีป้ริน้ 10,830

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.174/63            4 ธนัวาคม

  2562

4 จ้างซอ่มห้องน า้ 9,844 9,844 เฉพาะเจาะจง บ.อาชาเอ็นเตอร์ 9,844 บ.อาชาเอ็นเตอร์ 9,844

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.175/63            11 

ธนัวาคม  2562

5
จ้างซอ่ม

เคร่ืองปรับอากาศ
12,358 12,358 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์แอร์ 12,358 ฐาปนีย์แอร์ 12,358

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.176/63            12 

ธนัวาคม  2562

6 จ้างถ่ายเอกสาร 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ก็อปปี ้ปริน้ 3,500 ก็อปปี ้ปริน้ 3,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.177/63            13 

ธนัวาคม  2562

7 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 2,130 2,130 เฉพาะเจาะจง นายก าธร โตใหญ่ 2130 นายก าธร โตใหญ่ 2130

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.178/63         13 ธนัวาคม 

 2562

8 จ้างถ่ายเอกสาร 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ก็อปปี ้ปริน้ 4,950 ก็อปปี ้ปริน้ 4,950

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.179/63            2 ธนัวาคม

  2562

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…ธันวำคม.........2562................................

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

วันที่......5.....เดือน….....กุมภำพันธ์............พ.ศ...2563.................

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้างท าตรายาง 2,580 2,580 เฉพาะเจาะจง ร้านจ.ช่ือพาณิชย์ 2,580 ร้านจ.ช่ือพาณิชย์ 2,580

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.180/63            24 

ธนัวาคม  2562

10
จ้างงานกิจกรรมสง่

ความสขุ
393,225 393,225 เฉพาะเจาะจง บ.โนวา อินเตอร์ 393,225 บ.โนวา อินเตอร์ 393,225

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.181/63            25 

ธนัวาคม  2562

11 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 60,000 นายกรณยั พิมพสรุกะ 60,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.182/63            26 

ธนัวาคม  2562

12 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000 นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.183/63            26 

ธนัวาคม  2562

13 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 70,200 70,200 เฉพาะเจาะจง นายกนัต์ สวสัดิไ์ชย 70,200 นายกนัต์ สวสัดิไ์ชย 70,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.184/63            26 

ธนัวาคม  2562

14 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 69,300 69,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 69,300 น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 69,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.185/63            26 

ธนัวาคม  2562

15 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 47,460 47,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 47,460 น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 47,460

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.186/63            26 

ธนัวาคม  2562

16 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 39,450 39,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนตัตา โตเจริญ 39,450 น.ส.มนตัตา โตเจริญ 39,450

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.187/63            26 

ธนัวาคม  2562

17 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 37,650 37,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 37,650 น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 37,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.188/63            26 

ธนัวาคม  2562

18 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 50,100 50,100 เฉพาะเจาะจง นายสรายศ เถียรทวี 50,100 นายสรายศ เถียรทวี 50,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.189/63            26 

ธนัวาคม  2562

19 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 44,640 44,640 เฉพาะเจาะจง นายชนทิตย์ หมวดผา 44,640 นายชนทิตย์ หมวดผา 44,640

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.190/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

20 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000 นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.191/63            26 

ธนัวาคม  2562

21 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 51,150 51,150 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ สภุาพงษ์ 51,150 นายช านาญ สภุาพงษ์ 51,150

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.192/63            26 

ธนัวาคม  2562

22 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 57,360 57,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวณีา แก้วมิตร์ 57,360 น.ส.ปวณีา แก้วมิตร์ 57,360

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.193/63            26 

ธนัวาคม  2562

23 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 44,880 44,880 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ ทองเรือง 44,880 นายธีรพงษ์ ทองเรือง 44,880

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.194/63            26 

ธนัวาคม  2562

24 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 49,920 49,920 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัฐานนัท์ ธนนัพิศปภาทิพ 49,920 น.ส.ณชัฐานนัท์ ธนนัพิศปภาทิพ 49,920

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.195/63            26 

ธนัวาคม  2562

25 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 49,500 49,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตต์ 49,500 น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตต์ 49,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.196/63            26 

ธนัวาคม  2562

26 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 30,240 30,240 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชยั ทองเก้า 30,240 นายมนต์ชยั ทองเก้า 30,240

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.197/63            26 

ธนัวาคม  2562

27 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,800 34,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์จิรา เกตปัุน้ 34,800 น.ส.จนัทร์จิรา เกตปัุน้ 34,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.198/63            26 

ธนัวาคม  2562

28 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,380 34,380 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัิญชนา สทุธิศรานนัท์ 34,380 น.ส.วรัิญชนา สทุธิศรานนัท์ 34,380

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.199/63            26 

ธนัวาคม  2562

29 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 42,990 42,990 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยารัตน์ สหมิตรมงคล 42,990 น.ส.กลัยารัตน์ สหมิตรมงคล 42,990

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.200/63            26 

ธนัวาคม  2562

30 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภสัรา แสงอ่อน 33,000 น.ส.อภสัรา แสงอ่อน 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.201/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

31 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา เศรษฐอดุม 75,000 น.ส.จิตรา เศรษฐอดุม 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.202/63            26 

ธนัวาคม  2562

32 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 63,000 น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 63,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.203/63            26 

ธนัวาคม  2562

33 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 47,700 47,700 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 47,700 นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 47,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.204/63            26 

ธนัวาคม  2562

34 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,450 36,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 36,450 น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 36,450

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.205/63            26 

ธนัวาคม  2562

35 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล โกมลเสวนิ 90,000 นางนฤมล โกมลเสวนิ 90,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.206/63            26 

ธนัวาคม  2562

36 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนญัญา งามศภุกร 33,000 น.ส.ชนญัญา งามศภุกร 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.207/63            26 

ธนัวาคม  2562

37 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 52,830 52,830 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 52,830 น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 52,830

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.208/63            26 

ธนัวาคม  2562

38 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 50,400 น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 50,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.209/63            26 

ธนัวาคม  2562

39 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,910 38,910 เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุมิล บงัพิมาย 38,910 น.ส.สวุมิล บงัพิมาย 38,910

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.210/63            26 

ธนัวาคม  2562

40 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 55,440 55,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 55,440 น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 55,440

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.211/63            26 

ธนัวาคม  2562

41 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 12,350 12,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 12,350 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 12,350

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.212/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

42 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 39,000 น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 39,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.213/63            26 

ธนัวาคม  2562

43 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 52,440 52,440 เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต์ เลิศประเสริฐ 52,440 นายคมสนัต์ เลิศประเสริฐ 52,440

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.214/63            26 

ธนัวาคม  2562

44 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 52,440 52,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 52,440 น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 52,440

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.215/63            26 

ธนัวาคม  2562

45 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 53,160 53,160 เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาถ วเิศษกลุ 53,160 น.ส.พจนาถ วเิศษกลุ 53,160

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.216/63            26 

ธนัวาคม  2562

46 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 52,950 52,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 52,950 น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 52,950

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.217/63            26 

ธนัวาคม  2562

47 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองขวญั แข็งแรง 33,000 น.ส.ครองขวญั แข็งแรง 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.218/63            26 

ธนัวาคม  2562

48 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,940 38,940 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 38,940 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 38,940

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.219/63            26 

ธนัวาคม  2562

49 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 48,720 48,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 48,720 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 48,720

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.220/63            26 

ธนัวาคม  2562

50 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 46,380 46,380 เฉพาะเจาะจง น.ส.อชัณา เพรชสลบัแก้ว 46,380 น.ส.อชัณา เพรชสลบัแก้ว 46,380

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.221/63            26 

ธนัวาคม  2562

51 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 13,490 13,490 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุา พุม่พวย 13,490 น.ส.อษุา พุม่พวย 13,490

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.222/63            26 

ธนัวาคม  2562

52 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 42,150 42,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณี พอ่ค้า 42,150 น.ส.อรุณี พอ่ค้า 42,150

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.223/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

53 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 39,420 39,420 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 39,420 น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 39,420

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.224/63            26 

ธนัวาคม  2562

54 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,080 34,080 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา แก้วมะลิ 34,080 น.ส.อารียา แก้วมะลิ 34,080

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.225/63            26 

ธนัวาคม  2562

55 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญานิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 45,000 น.ส.พิชญานิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.226/63            26 

ธนัวาคม  2562

56 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 44,100 44,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญาลกัษณ์ ผะอบแก้ว 44,100 น.ส.ธญัญาลกัษณ์ ผะอบแก้ว 44,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.227/63            26 

ธนัวาคม  2562

57 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณราย ดอกไม้เพ็ง 33,900 น.ส.พรรณราย ดอกไม้เพ็ง 33,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.228/63            26 

ธนัวาคม  2562

58 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุรา สขุประเสริฐ 37,740 น.ส.อนสุรา สขุประเสริฐ 37,740

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.229/63            26 

ธนัวาคม  2562

59 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 68,640 68,640 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราณี แซด่า่น 68,640 น.ส.วราณี แซด่า่น 68,640

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.230/63            26 

ธนัวาคม  2562

60 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลวรรณ พนัธ์จนัทร์ 33,000 น.ส.กมลวรรณ พนัธ์จนัทร์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.231/63            26 

ธนัวาคม  2562

61 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 37,710 37,710 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 37,710 น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 37,710

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.232/63            26 

ธนัวาคม  2562

62 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 58,140 58,140 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินดา บวัทัง่ 58,140 น.ส.รินดา บวัทัง่ 58,140

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.233/63            26 

ธนัวาคม  2562

63 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 50,280 50,280 เฉพาะเจาะจง นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 50,280 นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 50,280

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.234/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

64 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 39,210 39,210 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปภสัรา พิรุณเจริญพร 39,210 น.ส.ปภสัรา พิรุณเจริญพร 39,210

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.235/63            26 

ธนัวาคม  2562

65 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 40,650 40,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัชา หอ่เกียรติ 40,650 น.ส.ณชัชา หอ่เกียรติ 40,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.236/63            26 

ธนัวาคม  2562

66 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 61,170 61,170 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภจูฑุา ศรีวลิยั 61,170 น.ส.ภจูฑุา ศรีวลิยั 61,170

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.237/63            26 

ธนัวาคม  2562

67 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 50,730 50,730 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 50,730 น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 50,730

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.238/63            26 

ธนัวาคม  2562

68 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัธิดา สาสาร 33,900 น.ส.ณฐัธิดา สาสาร 33,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.239/63            26 

ธนัวาคม  2562

69 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์ บอืทอง 33,900 น.ส.พชัราภรณ์ บอืทอง 33,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.240/63            26 

ธนัวาคม  2562

70 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 41,850 41,850 เฉพาะเจาะจง นายธนนารถ รัชตศรี 41,850 นายธนนารถ รัชตศรี 41,850

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.241/63            26 

ธนัวาคม  2562

71 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 35,100 35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โคตร 35,100 น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โคตร 35,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.242/63            26 

ธนัวาคม  2562

72 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 42,360 42,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.วริะยา มณีกลาง 42,360 น.ส.วริะยา มณีกลาง 42,360

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.243/63            26 

ธนัวาคม  2562

73 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลวรรณ พนัธ์จนัทร์ 33,000 น.ส.กมลวรรณ พนัธ์จนัทร์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.244/63            26 

ธนัวาคม  2562

74 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา วริิยะ 34,200 น.ส.ขนิษฐา วริิยะ 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.245/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

75 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคณภค ลิขิตเจริญ 34,200 น.ส.ภคณภค ลิขิตเจริญ 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.246/63            26 

ธนัวาคม  2562

76 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,900 45,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 45,900 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 45,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.247/63            26 

ธนัวาคม  2562

77 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 41,640 41,640 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพกัตร์ 41,640 น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพกัตร์ 41,640

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.248/63            26 

ธนัวาคม  2562

78 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 44,730 44,730 เฉพาะเจาะจง น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 44,730 น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 44,730

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.249/63            26 

ธนัวาคม  2562

79 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 49,110 49,110 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 49,110 น.ส.สมหญิง สมสขุ 49,110

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.250/63            26 

ธนัวาคม  2562

80 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,270 45,270 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 45,270 น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 45,270

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.251/63            26 

ธนัวาคม  2562

81 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,280 38,280 เฉพาะเจาะจง น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงค์ 38,280 น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงค์ 38,280

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.252/63            26 

ธนัวาคม  2562

82 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 43,980 43,980 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณธร สาเอ่ียม 43,980 นายกฤษณธร สาเอ่ียม 43,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.253/63            26 

ธนัวาคม  2562

83 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,100 38,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์ทิวา แสงกดุเลาะ 38,100 น.ส.จนัทร์ทิวา แสงกดุเลาะ 38,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.254/63            26 

ธนัวาคม  2562

84 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 35,850 35,850 เฉพาะเจาะจง นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 35,850 นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 35,850

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.255/63            26 

ธนัวาคม  2562

85 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 11,520 11,520 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาพร เฟ่ืองผล 11,520 น.ส.ภาพร เฟ่ืองผล 11,520

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.256/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

86 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 56,640 56,640 เฉพาะเจาะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 56,640 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 56,640

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.257/63            26 

ธนัวาคม  2562

87 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชนนัท์ จงใจ 33,900 น.ส.ณิชนนัท์ จงใจ 33,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.258/63            26 

ธนัวาคม  2562

88 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,760 38,760 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 38,760 น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 38,760

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.259/63            26 

ธนัวาคม  2562

89 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 39,510 39,510 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์ 39,510 น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์ 39,510

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.260/63            26 

ธนัวาคม  2562

90 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 35,100 35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชณิตา ดวงภกัดีรัมย์ 35,100 น.ส.ชณิตา ดวงภกัดีรัมย์ 35,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.261/63            26 

ธนัวาคม  2562

91 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธีุรา บญุประสพ 33,000 น.ส.สธีุรา บญุประสพ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.262/63            26 

ธนัวาคม  2562

92 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 51,660 51,660 เฉพาะเจาะจง นายบญุเสริม ผกัใหม 51,660 นายบญุเสริม ผกัใหม 51,660

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.263/63            26 

ธนัวาคม  2562

93 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,580 38,580 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภา นะกลุจิระเดช 38,580 น.ส.ณิชาภา นะกลุจิระเดช 38,580

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.264/63            26 

ธนัวาคม  2562

94 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 42,060 42,060 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 42,060 น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 42,060

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.265/63            26 

ธนัวาคม  2562

95 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 37,830 37,830 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 37,830 น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 37,830

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.266/63            26 

ธนัวาคม  2562

96 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,480 45,480 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม 45,480 น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม 45,480

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.267/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

97 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชตา พงศ์รุจิกร 75,000 น.ส.รัชตา พงศ์รุจิกร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.268/63            26 

ธนัวาคม  2562

98 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,690 36,690 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 36,690 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 36,690

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.269/63            26 

ธนัวาคม  2562

99 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,960 36,960 เฉพาะเจาะจง น.ส.สบุษุยา ปิยะรัตนวรสกลุ 36,960 น.ส.สบุษุยา ปิยะรัตนวรสกลุ 36,960

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.270/63            26 

ธนัวาคม  2562

100 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 39,510 39,510 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 39,510 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 39,510

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.271/63            26 

ธนัวาคม  2562

101 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 48,570 48,570 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา บญุน ามา 48,570 น.ส.นิตยา บญุน ามา 48,570

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.272/63            26 

ธนัวาคม  2562

102 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรกนก แก่นแก้ว 42,000 น.ส.กรกนก แก่นแก้ว 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.273/63            26 

ธนัวาคม  2562

103 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 66,420 66,420 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 66,420 น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 66,420

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.274/63            26 

ธนัวาคม  2562

104 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,240 36,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 36,240 น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 36,240

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.275/63            26 

ธนัวาคม  2562

105 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 41,070 41,070 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 41,070 น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 41,070

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.276/63            26 

ธนัวาคม  2562

106 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 31,980 31,980 เฉพาะเจาะจง นายอลงกต ใบจ าปี 31,980 นายอลงกต ใบจ าปี 31,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.277/63            26 

ธนัวาคม  2562

107 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,390 36,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัพิกา ใจค า 36,390 น.ส.อมัพิกา ใจค า 36,390

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.278/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

108 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,220 38,220 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 38,220 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 38,220

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.279/63            26 

ธนัวาคม  2562

109 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานดา ศิริแสง 30,000 น.ส.กานดา ศิริแสง 30,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.280/63            26 

ธนัวาคม  2562

110 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,890 34,890 เฉพาะเจาะจง น.ส.พณัณิตา พิสณพุงศ์ 34,980 น.ส.พณัณิตา พิสณพุงศ์ 34,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.281/63            26 

ธนัวาคม  2562

111 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,890 34,890 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร อ้นจีน 34,890 น.ส.เบญจพร อ้นจีน 34,890

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.282/63            26 

ธนัวาคม  2562

112 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 41,340 41,340 เฉพาะเจาะจง น.สวภิาพร ชาภกัดี 41,340 น.สวภิาพร ชาภกัดี 41,340

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.283/63            26 

ธนัวาคม  2562

113 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,120 75,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 75,120 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 75,120

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.284/63            26 

ธนัวาคม  2562

114 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.สขวญัฤทยั วรรณทิพย์ 33,000 น.สขวญัฤทยั วรรณทิพย์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.285/63            26 

ธนัวาคม  2562

115 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,390 36,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 36,390 น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 36,390

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.286/63            26 

ธนัวาคม  2562

116 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุารักษ์ สีตบตุร 33,000 น.ส.สรุารักษ์ สีตบตุร 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.287/63            26 

ธนัวาคม  2562

117 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 55,920 55,920 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคณุ 55,920 น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคณุ 55,920

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.288/63            26 

ธนัวาคม  2562

118 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,730 38,730 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 39,730 น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 39,730

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.289/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

119 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,540 36,540 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภชิา สิทธิกลุนะ 36,540 น.ส.อภชิา สิทธิกลุนะ 36,540

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.290/63            26 

ธนัวาคม  2562

120 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 73,680 73,680 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 73,680 น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 73,680

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.291/63            26 

ธนัวาคม  2562

121 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 36,390 36,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 36,390 น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 36,390

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.292/63            26 

ธนัวาคม  2562

122 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 45,000 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.293/63            26 

ธนัวาคม  2562

123 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วริษา ศิลาถาวรวงษ์ 45,000 น.ส.วริษา ศิลาถาวรวงษ์ 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.294/63            26 

ธนัวาคม  2562

124 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 37,200 37,200 เฉพาะเจาะจง นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 37,200 นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 37,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.295/63            26 

ธนัวาคม  2562

125 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 58,440 58,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 58,440 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 58,440

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.296/63            26 

ธนัวาคม  2562

126 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 37,680 37,680 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัธยา วงลนุลา 37,680 น.ส.ณฐัธยา วงลนุลา 37,680

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.297/63            26 

ธนัวาคม  2562

127 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,240 75,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 75,240 น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 75,240

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.298/63            26 

ธนัวาคม  2562

128 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 53,580 53,580 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 53,580 น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 53,580

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.299/63            26 

ธนัวาคม  2562

129 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 57,600 57,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 57,600 น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 57,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.300/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

130 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 48,150 48,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 48,150 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 48,150

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.301/63            26 

ธนัวาคม  2562

131 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,850 38,850 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา เพชรด า 38,850 นางรัตนา เพชรด า 38,850

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.302/63            26 

ธนัวาคม  2562

132 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 53,250 53,250 เฉพาะเจาะจง นายกรชกรณ์ นิลศาตร์ 53,250 นายกรชกรณ์ นิลศาตร์ 53,250

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.303/63            26 

ธนัวาคม  2562

133 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 69,150 69,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 69,150 น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 69,150

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.304/63            26 

ธนัวาคม  2562

134 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 35,400 35,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 35,400 น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 35,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.305/63            26 

ธนัวาคม  2562

135 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 56,700 56,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 56,700 น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 56,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.306/63            26 

ธนัวาคม  2562

136 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 48,900 48,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.อสมา ไชยวงศ์ 48,900 น.ส.อสมา ไชยวงศ์ 48,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.307/63            26 

ธนัวาคม  2562

137 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชกร ทองลบ 31,500 น.ส.กชกร ทองลบ 31,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.308/63            26 

ธนัวาคม  2562

138 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000 นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.309/63            26 

ธนัวาคม  2562

139 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.310/63            26 

ธนัวาคม  2562

140 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 66,000 66,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัญญา ถาวรพนัธุ์ 66,000 น.ส.รัญญา ถาวรพนัธุ์ 66,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.311/63            26 

ธนัวาคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

141 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิวลัย์ แก่นจรรยา 54,000 น.ส.มะลิวลัย์ แก่นจรรยา 54,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.312/63            26 

ธนัวาคม  2562

142 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 58,500 58,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 58,500 น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 58,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.313/63            26 

ธนัวาคม  2562

143 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล กรกชกร 150,000 นางศรีนวล กรกชกร 150,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.314/63            26 

ธนัวาคม  2562

153 ซือ้หมกึพิมพ์ 49,000 49,000 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 49,000 วบิลูกิจ 49,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.20/63               2 

ธนัวาคม 2563

154 ซือ้หมกึSAMSUNG 15,985.80 15,985.80 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิงค์ 15,985.80 บ.มิสเตอร์ อิงค์ 15,985.80

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.20/63               24 

ธนัวาคม 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
เปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง

รถยนต์ บน 3918
8,673.42 8,673.42 เฉพาะเจาะจง บจก.อเมริกนัมอเตอร์ 8,673.42 บจก.อเมริกนัมอเตอร์ 8,673.42 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.115/63         วนัที ่23

 ธ.ค. 62

2
ซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์   

 กพ 1507
82,054.00 82,054.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ 82,054.00 ร้าน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ 82,054.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.117/63         วนัที ่24

 ธ.ค. 62

3 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ                       46,350                46,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาภาวดี  มว่งโมรา                               46,350 น.ส.อาภาวดี  มว่งโมรา                              46,350 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.118/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

4 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ                       35,850                35,850 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณุ                               35,850 น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณุ                              35,850 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.119/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

5
ผู้ชว่ยปฏบิตัิงานธรุการ

ด้านพสัด ุ- ครุภณัฑ์
                      36,060                36,060 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร                               36,060 นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร                              36,060 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.120/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

วันที่     31     เดือน     ธันวำคม   พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6
 ผู้ชว่ยปฏบิตัิงานธรุการ

ด้านพสัดุ
                      36,600                36,600 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ปรากฏผล                               36,600 นายอานนท์  ปรากฏผล                              36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.121/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

7
จ้างพนกังานขบัรถยนต์                       28,500                28,500 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  ใบจ าปี

                              28,500 นายสมพงษ์  ใบจ าปี                              28,500 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.122/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

8
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่

พฒันาระบบ
                      57,300                57,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนภา  พุม่ด้วง                               57,300 น.ส.เนตรนภา  พุม่ด้วง                              57,300 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.123/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

9
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่

พฒันาระบบ
                      40,500                40,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์                               40,500 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์                              40,500 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.124/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

10
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่

พฒันาระบบ
                      32,100                32,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตรีรัตน์  ดวงแข                               32,100 น.ส.ตรีรัตน์  ดวงแข                              32,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.125/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

11

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานติดตามและ

ปราบปราม

                      37,920                37,920 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกณีุ                               37,920 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกณีุ                              37,920 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.126/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

12

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีรั่บ - สง่ 

ตวัอยา่งและบนัทีกผล

วเิคราะห์

                      32,700                32,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด                               32,700 น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด                              32,700 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.127/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

13

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่

ปราบปรามและ

ประสานงานการน าเข้า-

สง่ออก

                      36,000                36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  ตนัสงูเนิน                               36,000 น.ส.เบญจมาศ  ตนัสงูเนิน                              36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.128/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

14

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่

ปราบปรามและ

ประสานงานการน าเข้า-

สง่ออก

                      36,000                36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว                               36,000 น.ส.แพรวพรรณ  ก๊อกแก้ว                              36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.129/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

15

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานในการ

ประสานงาน

ด้านตา่งประเทศ 

                      64,950                64,950 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน  นกุนัยา                               64,950 นางแสงเดือน  นกุนัยา                              64,950 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.130/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

16

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานระบบ

คณุภาพดา่นอาหารและ

ยา

                      37,800                37,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน                               37,800 น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน                              37,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.131/63 ลว. 27 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

17

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

                      30,300                30,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัฑิณี จนัทร์กระจา่ง                                30,300 น.ส.ณฐัฑิณี จนัทร์กระจา่ง                               30,300 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.132/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

18

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด้่าน

ธรุการ ณ ดา่นอาหาร

และยาทา่อากาศยาน

สวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)

                      55,050                55,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์                               55,050 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์                              55,050 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.133/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

19 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                       42,300                42,300 เฉพาะเจาะจง นายวรพล  แก้วเผือก                               42,300 นายวรพล  แก้วเผือก                              42,300 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.134/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

20

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

                      75,000                75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาภรณ์  อ านวยกิจ                               75,000 น.ส.สภุาภรณ์  อ านวยกิจ                              75,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.135/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

21

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

(คลงัสินค้า)

                      36,600                36,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา                               36,600 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา                              36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.136/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

22

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น ณ 

ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู 

(คลงัสินค้า)

                      36,600                36,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.กงัสดาล  นาคเกิด                               36,600 น.ส.กงัสดาล  นาคเกิด                              36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.137/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

23

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

(ผู้โดยสารขาเข้า) 

                      60,630                60,630 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์                               60,630 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์                              60,630 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.138/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

24

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

(ผู้โดยสารขาเข้า) 

                      61,320                61,320 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฤดี  เล็กการดี                               61,320 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี                              61,320 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.139/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

25

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

(ผู้โดยสารขาเข้า) 

                      57,660                57,660 เฉพาะเจาะจง น.ส.วฒิุวรรณ  เลิศววิฒัน์ชยัยะ                               57,660 น.ส.วฒิุวรรณ  เลิศววิฒัน์ชยัยะ                              57,660 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.140/63 ลว. 27 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

26

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

(ผู้โดยสารขาเข้า) 

                      58,650                58,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์                               58,650 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์                              58,650 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.141/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

27

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

(ผู้โดยสารขาเข้า) 

                      46,950                46,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.พริมรัศม์ิ  กฤษณะประพนัธ์                               46,950 น.ส.พริมรัศม์ิ  กฤษณะประพนัธ์                              46,950 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.142/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

28

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานกรุงเทพ 

                      50,340                50,340 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก                               50,340 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก                              50,340 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.143/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

29

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานกรุงเทพ 

                      43,800                43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.สริุษา  ชทูอง                               43,800 น.ส.สริุษา  ชทูอง                              43,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.144/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

30

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานกรุงเทพ 

                      43,200                43,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฤทยั  ผลผลา                               43,200 น.ส.มลฤทยั  ผลผลา                              43,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.145/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

31

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานด้านธรุการ ณ

 ดา่นอาหารและยา

ทา่เรือกรุงเทพ

                      48,780                48,780 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร    ข าสา                               48,780 นางจิราพร    ข าสา                              48,780 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.146/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

32

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บ

ตวัอยา่ง ณ ดา่นอาหาร

และยาทา่เรือกรุงเทพ

                      54,390                54,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศานาถ   ฤทธิชยั                               54,390 น.ส.นิศานาถ   ฤทธิชยั                              54,390 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.147/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

33

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ห้องปฏบิตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือ

กรุงเทพ

                      44,400                44,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรานี  พุม่พวง                               44,400 น.ส.ปรานี  พุม่พวง                              44,400 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.148/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

34

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีใ่ห้

ค าแนะน างานดา่น

อาหารและยา

                      66,000                66,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ ์ หาญหทัยา

                              66,000 นายสมศกัดิ ์ หาญหทัยา                              66,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.149/63 ลว. 27 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

35 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                       32,100                32,100 เฉพาะเจาะจง นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง                               32,100 นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง                              32,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.151/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

36

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ 

ดา่นอาหารและยา

ลาดกระบงั

                      54,150                54,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณลกัษณ์  โพธ์ิศรีอุน่                               54,150 น.ส.พรรณลกัษณ์  โพธ์ิศรีอุน่                              54,150 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.152/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

37 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                       35,040                35,040 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธุ์  ธนะเพ่ิม                               35,040 นายพงษ์พนัธุ์  ธนะเพ่ิม                              35,040 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.153/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

38

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ห้องปฏบิตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาลาดกระบงั

                      43,800                43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.พาซีย๊ะ  มซูอ                               43,800 น.ส.พาซีย๊ะ  มซูอ                              43,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.154/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

39

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาลาดกระบงั

                      36,000                36,000 เฉพาะเจาะจง นายวรีศกัดิ ์ทิศา

                              36,000 นายวรีศกัดิ ์ทิศา                              36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.155/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

40

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ห้องปฏบิตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือ

เอกชน ปท.๑๐

                      42,720                42,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี                               42,720 น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี                              42,720 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.156/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

41

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานดา่นอาหาร

และยาทา่เรือเอกชน

บริษัทแอคท-ูลัม่

                      42,720                42,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์  สอนสงคราม                               42,720 น.ส.พชัราภรณ์  สอนสงคราม                              42,720 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.157/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

42 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                       28,500                28,500 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                               28,500 นายเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                              28,500 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.158/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

43

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานดา่นอาหาร

และยาพระสมทุรเจดีย์ 

สมทุปราการ และดา่น

ทา่เรือเอกชน บริษัท ที 

เอส ขนสง่และโลจิสติกส์

 จ ากดั

                      33,900                33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนารัตน์  เพลาจนัทร์                               33,900 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจนัทร์                              33,900 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.159/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

44 จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ                       50,100                50,100 เฉพาะเจาะจง นางกิตติกา  ชีวะเจริญ                               50,100 นางกิตติกา  ชีวะเจริญ                              50,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.160/63 ลว. 27 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

45
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บ

ตวัอยา่ง
                      51,000                51,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัญจรัตน์  บตัรมาก                               51,000 น.ส.ปัญจรัตน์  บตัรมาก                              51,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.161/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

46

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่และ

เจ้าหน้าทีจ่ดัเรียง

เอกสารผลิตภณัฑ์สขุภาพ

                      42,480                42,480 เฉพาะเจาะจง น.ส.วจีพร  สวุรรณเรืองฉาย                               42,480 น.ส.วจีพร  สวุรรณเรืองฉาย                              42,480 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.162/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

47
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บ

ตวัอยา่ง
                      36,600                36,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี                               36,600 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี                              36,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.163/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

48
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ห้องปฏบิตัิการ
                      35,100                35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัธิยา    ศรีบดุดา                               35,100 น.ส.นนัธิยา    ศรีบดุดา                              35,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.164/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

49

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ห้องปฏบิตัิการ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือ

แหลมฉบงั

                      35,100                35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภสัรดาณช  สารีเกิด                               35,100 น.ส.ภสัรดาณช  สารีเกิด                              35,100 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.165/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

50

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงานดา่นอาหาร

และยาทา่อากาศยานอู่

ตะเภา

                      48,600                48,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ                               48,600 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ                              48,600 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.166/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

51

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา ณ ทา่

อากาศยานเชียงราย จ. 

เชียงราย

                      65,460                65,460 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  ขตัิยะราช                               65,460 นางวาสนา  ขตัิยะราช                              65,460 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.167/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

52

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา แมส่าย จ.

เชียงราย

                      63,090                63,090 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์  ไชยศรี                               63,090 นางธิดารัตน์  ไชยศรี                              63,090 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.168/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

53

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาแมส่าย

                      36,000                36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัจิมา  ค าวงั

                              36,000 น.ส.อจัจิมา  ค าวงั                              36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.169/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

54

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาเชียงของ 

และเชียงแสน

                      60,000                60,000 เฉพาะเจาะจง นายวรเชท  ศรีกนัไชย                               60,000 นายวรเชท  ศรีกนัไชย                              60,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.170/63 ลว. 27 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

55

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาเชียงของ 

และเชียงแสน

                      61,500                61,500 เฉพาะเจาะจง นายธง  วชิาเร็ว                               61,500 นายธง  วชิาเร็ว                              61,500 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.171/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

56

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาเชียงของ 

และเชียงแสน

                      49,500                49,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณัฑิรา  ธนะสมบตัิ                               49,500 น.ส.มณัฑิรา  ธนะสมบตัิ                              49,500 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.172/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

57

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยาเชียงของ 

และเชียงแสน

                      45,000                45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภดิา  สโุพธิณะ                               45,000 น.ส.โสภดิา  สโุพธิณะ                              45,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.173/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

58

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา แมส่าย จ.

เชียงราย

                      45,000                45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สชุาดา  หงษืค า                               45,000 น.ส.สชุาดา  หงษืค า                              45,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.174/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

59

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา ปาดงัเบ

ซาร์ จ.สงขลา

                      55,800                55,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว                               55,800 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว                              55,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.175/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

60

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา ปาดงัเบ

ซาร์ จ.สงขลา

                      43,800                43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกสร  คละจิตร                               43,800 น.ส.เกสร  คละจิตร                              43,800 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.176/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

61

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา สะเดา จ.

สงขลา

                      49,200                49,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัวดี  เจริญศิลป์                               49,200 น.ส.ณฐัวดี  เจริญศิลป์                              49,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.177/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

62

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา สะเดา จ.

สงขลา

                      49,200                49,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษวรินทร์  วงษสวุรรณ                               49,200 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสวุรรณ                              49,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.178/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

63

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่น

อาหารและยา สะเดา จ.

สงขลา

                      49,200                49,200 เฉพาะเจาะจง นายเตชิษฎ์  กระจายศรี                               49,200 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี                              49,200 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.179/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

64

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานหาดใหญ่ จ.สงขลา

                      45,000                45,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช  ไชยรัตน์                               45,000 นายเอกราช  ไชยรัตน์                              45,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.180/63 ลว. 27 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

65

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่น

อาหารและยาทา่อากาศ

ยานหาดใหญ่ จ.สงขลา

                      42,000                42,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลุญาดา  เหลือผล                               42,000 น.ส.กลุญาดา  เหลือผล                              42,000

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บจด.181/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

66

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงาน ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือน า้

ลกึสงขลา

                      46,200                46,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พฤษพรรณ  บญุเพ็ชร                               46,200 น.ส.พฤษพรรณ  บญุเพ็ชร                              46,200

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บจด.182/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

67

จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏบิตัิงาน ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือน า้

ลกึสงขลา

                      36,000                36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สดุารัตน์  เพ็ญมาศ                               36,000 น.ส.สดุารัตน์  เพ็ญมาศ                              36,000

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บจด.183/63 ลว. 27 ธ.ค. 62

68 ซือ้ชดุทดสอบอาหาร 112,831.50         112,831.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสชักรรม 112,831.50 องค์การเภสชักรรม 112,831.50 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.6/63 ลว 2 ธ.ค. 62

69

ซือ้กลอ่งโฟมและเจล

รักษาความเย็น (lce 

pack)

10,800.00           10,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอ่ียมเส็ง เชียงของ 10,800.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอ่ียมเส็ง เชียงของ 10,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.7/63 ลว 6 ธ.ค. 62

70
ซือ้ชดุทดสอบ

เคร่ืองส าอางและอาหาร
11,759.30           11,759.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั
11,759.30

บริษัท ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้ (ไทยแลนด์)

 จ ากดั
11,759.30 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.8/63 ลว 11 ธ.ค. 62

71 ซือ้ชดุทดสอบอาหาร 31,630.20           31,630.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสชักรรม 31,630.20 องค์การเภสชักรรม 31,630.20 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.9/63 ลว 13 ธ.ค. 62

72 ซือ้ถงุพลาสติก 16,627.80           16,627.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีอดุมสขุ จ ากดั 16,627.80 บริษัท มณีอดุมสขุ จ ากดั 16,627.80 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.10/63 ลว 17 ธ.ค. 62

73

ซอ่มเคร่ืองวเิคราะห์สาร

โดยใช้รังสีอินฟราเรด 

(FT-IR 

SPECTROMETER)

427,432.90         427,432.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากดั 427,432.90 บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากดั 427,432.90 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด.116/63 ลว 24 ธ.ค. 62

74 เชา่เหมารถตู้ 12,000                                     12,000 เฉพาะเจาะจง นายกริช แสนมงคล 12,000                             นายกริช แสนมงคล 12,000                             มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.114/63 ลว 13 ธ.ค. 62

75 ซือ้หมกึเคร่ืองพิมพ์ 207,170                                 207,170 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ดี.คอม 207,170                           ร้าน ดี.ดี.คอม 207,170                           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.13/63 ลว 27 ธ.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

76

จ้างจดัเก็บเอกสารและ

บริหารเอกสาร ของ

ส านกัดา่นอาหารและยา

72,436.40 72,436.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 72,436.40 บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 72,436.40 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจด.113(1)/63

ลงวนัที ่1 ธ.ค. 2562

77
ซือ้วสัดสุ านกังานและ

วสัดงุานบ้านงานครัว
132,488.00 132,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วสิ จ ากดั 132,488.00 บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 132,488.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

ใบสัง่จ้าง เลขที ่บซ.ด.11/63

ลงวนัที ่27 ธ.ค. 2562

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

๑

ผลิตวสัดตุิดบนโครง pop

 up และบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์

๔๘,๐๙๒.๒๒ ๔๘,๐๙๒.๒๒ เฉพาะเจาะจง
บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย แอนด์

เซอร์วสิ
๔๘,๐๙๒.๒๒

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย แอนด์

เซอร์วสิ
๔๘,๐๙๒.๒๒

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๓๕/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๐/๑๑/๒๕๖๒

๒

เหมาปฎบิตัิงานของ

กลุม่พฒันาระบบ 

จ านวน6รายการ

๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรีะภทัร  เหลา่เขตกิจ ๕๒,๐๐๐.๐๐ นายวรีะภทัร  เหลา่เขตกิจ ๕๒,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๓๖/๒๕๖๓     วนัที ่

๒๙/๑๑/๒๕๖๒

๓
คา่เหมาขนสง่โดยสารรถ

ตู้ปรับอากาศ
๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ๔๕,๐๐๐.๐๐ นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ๔๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๓๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๖/๑๒/๒๕๖๒

๔
ออกแบบ ผลิตและ

ติดตัง้ป้ายคตัเอาท์
๑๓,๙๑๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย แอนด์

เซอร์วสิ
๑๓,๙๑๐.๐๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย แอนด์

เซอร์วสิ
๑๓,๙๑๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๓๘/๒๕๖๓   วนัที ่๙/

๑๒/๒๕๖๒

๕
ผลิตวทีีอาร์กญัชาทาง

การแพทย์
๑๗๙,๗๖๐.๐๐ ๑๗๙,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๑๗๙,๗๖๐.๐๐ บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๑๗๙,๗๖๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๓๙/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๒ /๑๒/๒๕๖๒

๖
ซอ่มรถยนต์ หมายเลข

ทะเบยีน นง 5191
๘,๕๐๐.๐๐ ๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ๘,๕๐๐.๐๐ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ๘,๕๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๐/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๓/๑๒/๒๕๖๓

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนธนัวาคม ...๒๕๖๒......

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

วนัที่…๒๖...เดือน…ธนัวาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๗
งานผลิตใบประกาศ

เกียรติคณุ อย.น้อย
๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา  กณัเกตุ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวปาณิสรา  กณัเกตุ ๙๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๑/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๔

๘ ซือ้หมกึ ๖๘,๙๒๕.๐๐ ๖๘,๙๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๖๘,๙๒๕.๐๐ ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๖๘,๙๒๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.พศ. ๒/๒๕๖๓    วนัที ่๙/

๑๒/๒๕๖๕

๙ วสัดสุ านกังาน ๒๒,๕๒๙.๙๒ ๒๒,๕๒๙.๙๒ เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว ๒๒,๕๒๙.๙๒ ร้านคุ้มแก้ว ๒๒,๕๒๙.๙๒

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.พศ. ๓/๒๕๖๓    วนัที ่๙/

๑๒/๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คณายนต์ เบสท์ 24,000.00 บริษัท คณายนต์ เบสท์ 24,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.24/2563 ลว.12 ธค.62

แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 ซือ้วสัดสุ านกังานฯ (หมกึพิมพ์) 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 98,440.00 บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 98,440.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.6/2563 ลว.13 ธค.62

คอมพิวเตอร์ เซอร์วลิ จ ากดั คอมพิวเตอร์ เซอร์วลิ จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

3 ซือ้กระเป๋าเอกสารพบัเก็บได้ 31,900.00 31,900.00 เฉาพเจาะจง พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย 31,900.00 พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย 31,900.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.7/2563 ลว.23 ธค.62

โครงการ กทม คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

4 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หกหนึง่เจ็ด จ ากดั 22,363.00 บริษัท หกหนึง่เจ็ด จ ากดั 22,363.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.41/2563 ลว.24 ธค.62

โครงการ อย.กทม.ร่วมใจ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 2 มกรำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 จดัจ้างถ่ายเอกสารตวัชีวดั 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หกหนึง่เจ็ด จ ากดั 35,310.00 บริษัท หกหนึง่เจ็ด จ ากดั 35,310.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.44/2563 ลว.26 ธค.62

ปังบประมาณ2563 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้างท ากระเป๋าใสเ่อกสาร

34,240.00                 34,240.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหชยัอินเตอร์เทรด จ ากดั 34,240 บาท บริษัท สหชยัอินเตอร์เทรด จ ากดั 34,240 บาท
ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 50/2563

ลว. 2 ธ.ค. .62

2
จ้างท าเอกสาร

ประกอบการประชมุ

48,780.00                 48,780.00          เฉพาะเจาะจง สามชยั 2017 สามชยั 2017 48,780.00 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 51/2563

ลว. 2 ธ.ค. .62

3

จ้างท าคลิปให้ความรู้ 

เร่ืองการจดัเตรียม

หลกัฐานประกอบการ

ขออนญุาตสถานที่

30,000.00                 30,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากดั 30,000 บาท บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากดั 30,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 52/2563

ลว. 6 ธ.ค..62

4
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 65,670.00                 65,670.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาลยั  กงวงศ์ 65,670 บาท น.ส.พจนาลยั  กงวงศ์ 65,670 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 53/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

5
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 65,670.00 65,670.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยกร  สิทธิสาร 65,670.00 น.ส.กลัยกร  สิทธิสาร 65,670.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 54/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

6
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พจวรรณ ชโลธร 55,200.00 น.ส.พจวรรณ ชโลธร 55,200.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 55/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

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

วันที่   31   เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฉันทนา  แสวงผล 68,400.00 น.ส.ฉันทนา  แสวงผล 68,400.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 56/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

8
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 82,890.00 82,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทนา  บรรจงเกตุ 82,890.00 น.ส.จนัทนา  บรรจงเกตุ 82,890.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 57/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

9
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 69,480.00 69,480.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชตุิมา  หณุเวช 69,480.00 น.ส.ชตุิมา  หณุเวช 69,480.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 58/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

10
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 57,690.00                 57,690.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 57,690 บาท น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 57,690.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 59/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

11
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 73,470.00                 73,470.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์  ด้วงจาด 73,470 บาท น.ส.พรทิพย์  ด้วงจาด 73,470 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 60/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

12
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 82,290.00                 82,290.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร  เฉลียงพงษ์ 82,290 บาท น.ส.จิราพร  เฉลียงพงษ์ 82,290 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 61/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

13
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 81,063.00                 81,063.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 81,060 บาท น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 81,060 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 62/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

14
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 52,590.00                 52,590.00          เฉพาะเจาะจง นายธีรยทุธ  ผ่องฉวี 52,590 บาท นายธีรยทุธ  ผ่องฉวี 52,590 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 63/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

15
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 35,070.00                 35,070.00          เฉพาะเจาะจง นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 35,070 บาท นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 35,070 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 64/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

16
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 31,590.00                 31,590.00          เฉพาะเจาะจง นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 31,590 บาท นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 31,590.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 65/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

17
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 50,100.00                 50,100.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.มชัฌมาภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บาท น.ส.มชัฌมาภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 66/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

18
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 33,090.00                 33,090.00          เฉพาะเจาะจง นายณฏัฐพล ยอดด าเนิน 33,090 บาท นายณฏัฐพล ยอดด าเนิน 33,090 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 67/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

19
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทิกานต์ หนเูทียม 45,000 บาท น.ส.นนัทิกานต์ หนเูทียม 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 68/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

20
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 42,000.00                 42,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพิศณพุงศ์  กาละพนัธ์ 42,000 บาท นายพิศณพุงศ์  กาละพนัธ์ 42,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 70/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

21
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 30,000.00                 30,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์  เชือ้เมืองพาน 30,000 บาท นางสาวธนาภรณ์  เชือ้เมืองพาน 30,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 71/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

22
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-63) 15,000.00                 15,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวนสัรีญา  รุ่งจ ารัสรัศมี 15,000.00 นางสาวนสัรีญา  รุ่งจ ารัสรัศมี 15,000.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 72/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

23
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 39,000.00                 39,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ  ฟักเงิน 39,000 บาท นางสาวทิพวรรณ  ฟักเงิน 39,000.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 73/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

24
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 47,700.00                 47,700.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดหทยั  ตา่ยจนัทร์ 47,700 บาท นางสาวชิดหทยั  ตา่ยจนัทร์ 47,700 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 74/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

25
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 53,550.00                 53,550.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยทิพย์  ชยานนัท์ 53,550 บาท นางสาวธนัยทิพย์  ชยานนัท์ 53,550 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 75/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

26
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 83,310.00                 83,310.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสลกัจิต  สืบอาษา 83,310 บาท นางสาวสลกัจิต  สืบอาษา 83,310 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 76/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

27
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 27,000.00                 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นายกววีฒัน์  กนัทา 27,000 บาท นายกววีฒัน์  กนัทา 27,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 77/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62

28
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 56,850.00                 56,850.00          เฉพาะเจาะจง นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 56,850 บาท นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 56,850 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 78/2563

ลว. 23 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

29
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 69,930.00                 69,930.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 69,930 บาท น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 69,930 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 79/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

30
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 63,420.00                 63,420.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์ พลขนัธ์ 63,420 บาท น.ส.จิราภรณ์ พลขนัธ์ 63,420 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 80/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

31
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 62,850.00                 62,850.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.จตพุร  ศรีฤทธ์ิเกียรติ 62,850 บาท น.ส.จตพุร  ศรีฤทธ์ิเกียรติ 62,850 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 81/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

32
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 56,490.00                 56,490.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 56,490 บาท น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 56,490 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 82/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

33
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 67,950.00                 67,950.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภสัสร  รอดทอง 67,950 บาท น.ส.ศิริภสัสร  รอดทอง 67,950 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 83/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

34
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 47,700.00                 47,700.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญวรรณ งามวนั 47,700 บาท น.ส.เบญวรรณ งามวนั 47,700 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 84/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

35
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 45,000 บาท น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 85/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

36
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 48,000.00                 4,800.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ววิรรธณี  พานิช 48,000 บาท น.ส.ววิรรธณี  พานิช 48,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 86/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

37
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.รมณีย์  กระแซง 45,000 บาท น.ส.รมณีย์  กระแซง 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 87/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

38
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.วลิาวรรณ  แดนสลดั 45,000 บาท น.ส.วลิาวรรณ  แดนสลดั 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 88/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

39
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 48,000.00                 48,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ 48,000 บาท น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ 48,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 89/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

40
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 45,000 บาท น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 90/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

41
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ  จนัไทย 45,000 บาท น.ส.ศิริวรรณ  จนัไทย 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 91/2563

ลว. 25 ธ.ค. 62

42
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 33,000.00                 33,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสนาน  คราประยรู 33,000.00                        นายสนาน  คราประยรู 33,000.00                         -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 92/2563

ลว.6 ม.ค. 63

43
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 30,000.00                 30,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั เริงสมทุร 30,000.00 นายเอกชยั เริงสมทุร 30,000.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 93/2563

ลว. 6 ม.ค. 63

44
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 33,000.00                 33,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมนสั  คมัภริานนท์ 33,000.00                        นายมนสั  คมัภริานนท์ 33,000.00                         -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 94/2563

ลว. 6 ม.ค. 63

45
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ม.ค.-มี.ค. 63) 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนฤภา  วงศ์ปิยะรัตนกลุ 150,000.00 นางนฤภา  วงศ์ปิยะรัตนกลุ 150,000.00  -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 95/2563

ลว. 6 ม.ค. 63

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างท ากระเป๋าใสเ่อกสาร 52,250.00                 52,250.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นทันิต แบก็เฮ้าส์ หจก.นทันิต แบก็เฮ้าส์ ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

550 ใบ (จดัประชมุสมัมนา)  = 52,250  บาท  = 52,250  บาท บจ.ว. 28/2563 ลว. 3 ธค.62

2 จ้างถ่ายเอกสาร 550 เลม่ 81,840.00                 81,840.00          เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

(จดัประชมุสมัมนา)  = 81,840 บาท  = 81,840 บาท บจ.ว. 29/2563 ลว. 3 ธค.62

3 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 4,066.00                   4,066.00            เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ ฌวอร์วสิ ฐาปนีย์ แอร์ ฌวอร์วสิ  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ ......27..... เดือน ..ธันวำคม..... พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

 = 4,066  บาท  = 4,066  บาท บจ.ว.30/2563 ลว.13 ธค.62

4 จ้างถ่ายเอกสาร 2,277 ชดุ 5,464.80                   5,464.80            เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 = 5,464.80บาท  = 5,464.80บาท บจ.ว. 31/2563 ลว. 20 ธค.62

5 จ้างเหมาปฏบิตัิงานฝ่ายบริหาร 54,630.00                 54,630.00          เฉพาะเจาะจง นส.ดารุณี  จิตประสาน นส.ดารุณี  จิตประสาน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  =  54,630 บาท  =  54,630 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.32/2563 ลว. 25 ธค.62

 มค. - มีค.63

6 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 54,330.00                 54,330.00          เฉพาะเจาะจง นส.เกศินี  วงศ์ไชย นส.เกศินี  วงศ์ไชย  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

พฒันาระบบวตัถอุนัตราย   = 54,330   บาท   = 54,330   บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.33/2563 ลว. 25 ธค.62

 มค. - มีค.63

7 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 46,140.00                 46,140.00          เฉพาะเจาะจง นส. สรุางค์  โอนอ่อน นส. สรุางค์  โอนอ่อน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =   46,140  บาท  =   46,140  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.34/2563 ลว. 25 ธค.62

ออกสูต่ลาด  มค.- มีค.63

8 จ้างเหมาปฏบิตัิงานเก็บเอกสาร 28,080.00                 28,080.00          เฉพาะเจาะจง นส.วชิราพร  เครือวงศ์ปิง นส.วชิราพร  เครือวงศ์ปิง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ทะเบยีนต ารับ ใบอนญุาต  = 28,080บาท  = 28,080บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.35/2563 ลว. 25 ธค.62

 มค. - มีค.63

9 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน พนกังาน 47,880.00                 47,880.00          เฉพาะเจาะจง นายอน ุ เขียวสอาด นายอน ุ เขียวสอาด  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ขบัรถยนต์  = 47,880 บาท  = 47,880 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.36/2563 ลว. 25 ธค.62

 มค. - มีค.63

10 จ้างเหมาปฏบิตัิงานฝ่ายบริหาร 37,800.00                 37,800.00          เฉพาะเจาะจง นส.มลัลิกา  กนัทา นส.มลัลิกา  กนัทา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  =  37,800 บาท  =  37,800 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.37/2563 ลว. 25 ธค.62

 มค. - มีค.63

11 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 37,080.00                 37,080.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารีรัตน์  จิตจ านงค์ นส.อารีรัตน์  จิตจ านงค์  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

พฒันาระบบวตัถอุนัตราย  = 37,080 บาท  = 37,080 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.38/2563 ลว. 25 ธค.62

 มค. - มีค.63

12 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 44,100.00                 44,100.00          เฉพาะเจาะจง นส.ฐิติวรรณ์  ร่ืนจิตต์ นส.ฐิติวรรณ์  ร่ืนจิตต์  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก าหนดมาตรฐานวตัถอุนัตราย  = 44,100 บาท  = 44,100 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.39/2563 ลว. 25 ธค.62

 มค. - มีค.63

13 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 61,590.00                 61,590.00          เฉพาะเจาะจง นส.พรรณรัตน์   ขนุมิน นส.พรรณรัตน์   ขนุมิน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  = 61,590  บาท  = 61,590  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.40/2563 ลว. 25 ธค.62

ออกสูต่ลาด   มค.- มีค.63

14 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 46,350.00                 46,350.00          เฉพาะเจาะจง นส.กตัติกา  ไชยค าภา นส.กตัติกา  ไชยค าภา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =  46,350  บาท  =  46,350  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.41/2563 ลว. 25 ธค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ออกสูต่ลาด   มค.- มีค.63

15 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 46,140.00                 46,140.00          เฉพาะเจาะจง นส.  สปุรียา  ใจกว้าง นส.  สปุรียา  ใจกว้าง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =   46,140  บาท  =   46,140  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.42/2563 ลว. 25 ธค.62

ออกสูต่ลาด   มค.- มีค.63

16 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 75,000.00                 75,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย วโีกวทิ  ค้าไกล นาย วโีกวทิ  ค้าไกล  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  =   75,000  บาท  =   75,000  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.43/2563 ลว. 25 ธค.62

ออกสูต่ลาด   มค.- มีค.63

17 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 38,670.00                 38,670.00          เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัณิชา  นวลแสง นส.ณฐัณิชา  นวลแสง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  =  38,670  บาท  =  38,670  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.44/2563 ลว. 25 ธค.62

ออกสูต่ลาด  มค.- มีค.63

18 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 37,080.00                 37,080.00          เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี นส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  =  37,080 บาท  =  37,080 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.45/2563 ลว. 25 ธค.62

ออกสูต่ลาด  มค.- มีค.63

19 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 54,630.00                 54,630.00          เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัณิชา  วงศ์ค าภา นส.ณฐัณิชา  วงศ์ค าภา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  =  54,630  บาท  =  54,630  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.46/2563 ลว. 25 ธค.62

ออกสูต่ลาด  มค.- มีค.63

20 จ้างเหมาปฏบิตัิงานตรวจรับ 43,500.00                 43,500.00          เฉพาะเจาะจง นส.กลัยดา  ยิง่วฒันไกร นส.กลัยดา  ยิง่วฒันไกร  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

ค าขออนญุาตฯ  =  43,500  บาท  =  43,500  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.47/2563 ลว. 25 ธค.62

   มค. - มีค.63

21 จ้างเหมาปฏบิตัิงานฝ่ายบริหาร 36,120.00                 36,120.00          เฉพาะเจาะจง นายวนัชยั    แก้วด้วง นายวนัชยั  แก้วด้วง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  = 36,120  บาท  = 36,120  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.48/2563 ลว. 25 ธค.62

มค. - มีค.63

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 30,000.00                 30,000.00          จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวฐิตินนัท์ สีทบัทิม นางสาวฐิตินนัท์ สีทบัทิม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.27/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน......ธันวำคม  2562...............

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

วันที่...31.....เดือน...ธันวำคม..พ.ศ....2562...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง  30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2562

2 จดัจ้างเผาท าลาย

ผลิตภณัฑ์สขุภาพของ

กลางทีมิ่ใชย่าเสพติดให้

โทษ

500,000.00               500,000.00        

จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท ทีด่ินบางปะอิน จ ากดั บริษัท ทีด่ินบางปะอิน จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.28/2563

ประจ าปี งบประมาณ 2563 เสนอราคา 500,000 บาท ราคาจ้าง  500,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2562

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างท าตรายางส าหรับ

บคุลากรในกอง

ผลิตภณัฑ์สมนุไพร

1,415.00                   1,415.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน จ. ช่ืนพาณิชย์ 1,415.00                          ร้าน จ. ช่ืนพาณิชย์ 1,415.00                          ราคาไมเ่กินงบประมาณ ยอดไมถ่ึง 5,000 บาท ไมมี่ใบสัง่

จ้าง

2 จ้างด าเนินการจดัท า

ข้อมลูเก่ียวกบัรายการสี

ทีใ่ช้ในการผลิตภณัฑ์

100,000.00               100,000.00        เฉพาะเจาะจง ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง วลยัศิริ มว่งศิริ 100,000.00                      ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง วลยัศิริ มว่งศิริ 100,000.00                      ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 33/2563

ลว. 3 ธ.ค. 62

3 จ้างด าเนินการจดัท า

ข้อมลูเก่ียวกบัรายการ

สารชว่ยทีใ่ช้ในการ

100,000.00               100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมลกัษณ์ คงเมือง 100,000.00                      นายสมลกัษณ์ คงเมือง 100,000.00                      ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 34/2563

ลว. 3 ธ.ค. 62

4 จ้าง นางสาว จฑุารัตน์ 

วงัชนะชยั     (มกราคม-

มีนาคม 2563)

57,960.00                 57,960.00          เฉพาะเจาะจง นางสาว จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 57,960.00                        นางสาว จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 57,960.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 54/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

5 จ้าง นางสาวรุ่งทิวา ฟอง

ลาที       (มกราคม-

มีนาคม 2563)

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

ลว. 24 ธ.ค. 62

6 จ้าง  นายวริิยะ หงษ์บนิ  

             (มกราคม-

มีนาคม 2563)

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

ลว. 24 ธ.ค. 62

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

วันที่   31   เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้าง นางสาวรัตติยากร 

พรานไพร     (มกราคม-

มีนาคม 2563)

38,640.00                 38,640.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตติยากร พรานไพร 38,640.00                        นางสาวรัตติยากร พรานไพร 38,640.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 40/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

8 จ้าง นางสาวณฐัชา สภุา

สี            (มกราคม-

มีนาคม 2563)

45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชา สภุาสี 45,000.00                        นางสาวณฐัชา สภุาสี 45,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 44/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

9 จ้าง  นางสาววชิดุา ไชย

ชนะ          (มกราคม-

มีนาคม 2563)

54,000.00                 54,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววชิดุา ไชยชนะ 54,000.00                        นางสาววชิดุา ไชยชนะ 54,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 45/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

10 จ้าง นายชลนที ทองไทย 

             (มกราคม-

มีนาคม 2563)

39,000.00                 39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชลนที ทองไทย 39,000.00                        นายชลนที ทองไทย 39,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 42/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

11 จ้าง  นางสาวอนนัตญา 

น้อยนา     (มกราคม-

มีนาคม 2563)

54,000.00                 54,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอนนัตญา น้อยนา 54,000.00                        นางสาวอนนัตญา น้อยนา 54,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 46/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

12 จ้าง  นางสาวนภาพร 

แก้วมาตย์      

(มกราคม-มีนาคม 2563)

48,000.00                 48,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 48,000.00                        นางสาวนภาพร แก้วมาตย์ 48,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 49/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

13 จ้าง นายอฐัขะวญิ ชุ

ติรัฐิติกาล      

(มกราคม-มีนาคม 2563)

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

ลว. 24 ธ.ค. 62

14 จ้าง นายมารุต สีแสง      

            (มกราคม-

มีนาคม 2563)

46,350.00                 46,350.00          เฉพาะเจาะจง  นายมารุต สีแสง 46,350.00                         นายมารุต สีแสง 46,350.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 41/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

15 จ้าง นางสาวณฤดี เรือง

สวา่ง          (มกราคม-

มีนาคม 2563)

48,000.00                 48,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวณฤดี เรืองสวา่ง 48,000.00                        นางสาวณฤดี เรืองสวา่ง 48,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 47/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

16 จ้าง นางสาวณฐัสดุา บวั

งาม          (มกราคม-

มีนาคม 2563)

37,500.00                 37,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสดุา บวังาม 37,500.00                        นางสาวณฐัสดุา บวังาม 37,500.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 38/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

17 จ้าง  วา่ที ่ร้อยตรีหญิง 

ขวญัจิรา มีบ ุ   

(มกราคม-มีนาคม 2563)

48,000.00                 48,000.00          เฉพาะเจาะจง วา่ที ่ร้อยตรีหญิง ขวญัจิรา มีบุ 48,000.00                        วา่ที ่ร้อยตรีหญิง ขวญัจิรา มีบุ 48,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 50/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

18 จ้าง นายเอกชยั ศิริผล    

            (มกราคม-

มีนาคม 2563)

39,500.00                 39,500.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั ศิริผล 39,500.00                        นายเอกชยั ศิริผล 39,500.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 37/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

19 จ้าง นางสาว โสภาวรรณ

 ธรุกิจ       (มกราคม-

มีนาคม 2563)

46,890.00                 46,890.00          เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภาวรรณ ธรุะกิจ 46,890.00                        นางสาว โสภาวรรณ ธรุะกิจ 46,890.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 53/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

20 จ้าง  นางสาวดวงพร ทมุ

มี            (มกราคม-

มีนาคม 2563)

48,000.00                 48,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ทมุมี 48,000.00                        นางสาวดวงพร ทมุมี 48,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 51/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

21 จ้าง บคุคลภายนอกเพ่ือ

แสดงข้อคิดเห็นข้อมลู

สมนุไพรอ้างอิง (Positive

51,000.00                 51,000.00          เฉพาะเจาะจง คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

51,000.00                        คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

51,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 36/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

22 จ้าง  นางสาวศิริทิพย์ 

ทองสมทุร           

(มกราคม-มีนาคม 2563)

45,000.00                 45,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริทิพย์ ทองสมทุร 45,000.00                        นางสาวศิริทิพย์ ทองสมทุร 45,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 43/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

23 จ้าง นางสาวอิสริยา 

กิตติวฒัน์        

(มกราคม-มีนาคม 2563)

30,000.00                 30,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสริยา กิตติวฒัน์ 30,000.00                        นางสาวอิสริยา กิตติวฒัน์ 30,000.00                        ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 39/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

24 จ้างโครงการยกระดบั

คณุภาพผลิตภณัฑ์

สมนุไพร

350,000.00               350,000.00        เฉพาะเจาะจง คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

350,000.00                      คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

350,000.00                      ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 35/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

25 จดัจ้างสือ่ผสมผสาน

สอนวธีิการใช้งานระบบ 

การขอขึน้ทะเบยีน

ผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

139,100.00               139,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 

แอพพลิเคชัน่ จ ากดั

139,100.00                      บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 

แอพพลิเคชัน่ จ ากดั

139,100.00                      ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 56/2563

ลว. 24 ธ.ค. 62

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 3,000.- บาท 3,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีเ่สนอ 3,000.- บาท

ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีจ้่าง 3,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 62/2563

3 ธ.ค.62

กองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้างเหมาบริการในการ

ให้บริการ smart 

counter service 

ส าหรับผลิตภณัฑ์สขุภาพ

 ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

เบด็เสร็จ

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

คอนซลัติง้ จ ากดั

ราคาทีเ่สนอ 496,000.- บาท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้ จ ากดั

ราคาทีจ้่าง 496,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 63/2563

3 ธ.ค.62

3 เชา่อปุกรณ์ในการ

ให้บริการ smart 

counter service ณ 

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ

206,200.- บาท 263,750.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 206,200.- บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์

แกไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่ชา่ 206,200.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 64/2563

3 ธ.ค.62

4 เชา่ระบบในการให้บริการ

 smart counter service

 ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

เบด็เสร็จ

391,000.- บาท 391,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 391,000.- บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์

แกไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่ชา่ 391,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 65/2563

3 ธ.ค.62

5 จ้างจดัท าข้อมลูในการ

ด าเนินการเพ่ือสนบัสนนุ

การให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

14,000.- บาท 14,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชวศิา พยคัฆพนัธ์

ราคาทีเ่สนอ 14,000.- บาท

นางสาวชวศิา พยคัฆพนัธ์

ราคาทีจ้่าง 14,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 66/2563

6 ธ.ค.62

6 จ้างพิมพ์กระดาษ Certificate 48,150.- บาท 48,150.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้พริน้ท์ติง้ จก.

ราคาทีเ่สนอ 48,150.- บาท

บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้พริน้ท์ติง้ 

จก.

ราคาทีจ้่าง 48,150.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 67/2563

11 ธ.ค.62

7 ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร 46,010.-บาท 46,010.-บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จก.

ราคาทีเ่สนอ 48,150.- บาท

บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จก.

ราคาทีซื่อ้ 48,150.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 3/2563

18 ธ.ค.62

8 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 95,400.- บาท 95,400.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีเ่สนอ 95,400.- บาท

ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาทีซื่อ้ 95,400.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 4/2563

18 ธ.ค.62


