
แบบ สขร.1 

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ถ่ายเอกสาร 1,361.04          1,361.04        เฉพาะเจาะจง วสถุ่ายเอกสาร วสถุ่ายเอกสาร มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 14/2561

เสนอราคา 1,361.04 บาท ราคา 1,361.04 บาท

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 40,000.-บาท 40,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญ์วรา  บญุคล้าย 61,500.-บาท น.ส. กัญญ์วรา  บญุคล้าย 61,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 113/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพิบลูย์  บานช่ืน 18,000.-บาท นายพิบลูย์  บานช่ืน 18,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 114/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรักษ์ บานช่ืน 10,000.-บาท น.ส.ศิริรักษ์ บานช่ืน 10,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 115/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 3 เมษายน 2561

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา



4 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 90,000.-บาท 90,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลทิพย์ พุ่มพึ่ง 90,000.-บาท น.ส.กมลทิพย์ พุ่มพึ่ง 90,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 116/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างเปลีย่นอะไหลล่ิฟต์ 6,955.-บาท 6,955.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งเรืองเอลลิเวเตอร์ 6,955.-บาท บริษัท รุ่งเรืองเอลลิเวเตอร์ 6,955.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 117/2561

จ านวน 1 pec เอสเดเลเตอร์ เอสเดเลเตอร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างซอ่มทอ่ประปาห้องน า้ 12,000.-บาท 12,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แร็ทโครฯ 12,000.-บาท บริษัท แร็ทโครฯ 12,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 118/2561

ภายในอาคาร 3-5 ชัน้ 2 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างซอ่มทอ่ประปาดา่นฟ้า 28,000.-บาท 28,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แร็ทโครฯ 28,000.-บาท บริษัท แร็ทโครฯ 28,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 119/2561

อาคาร3-5 ชัน้ 2 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 ติดตัง้เหล็กขาวแดงประตู 15,995.50 บาท 15,995.50 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด 15,995.50 บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด 15,995.50 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 120/2561

ทางออก ส านกังานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ชมรม 15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นทัยา ขนัธวธิิ 15,000.-บาท น.ส.นทัยา ขนัธวธิิ 15,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 121/2561

จริยธรรม อย.) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 21 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 49,830.-บาท 49,830.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกมลวรรณ หงษ์เวยีงจนัทร์ 49,830.-บาท นางกมลวรรณ หงษ์เวยีงจนัทร์ 49,830.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 122/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 มี.ค. 2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 60,690.-บาท 60,690.-บาท เฉพาะเจาะจง นางศญามล เพ่ิมทองค า 60,690.-บาท นางศญามล เพ่ิมทองค า 60,690.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 123/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 60,690.-บาท 60,690.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนาแซง 60,690.-บาท น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนาแซง 60,690.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 124/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 60,690.-บาท 60,690.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิคม กลอ่มทอง 60,690.-บาท นายนิคม กลอ่มทอง 60,690.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 125/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 37,440.-บาท 37,440.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ศรีม่วง 37,440.-บาท นายมานิตย์ ศรีม่วง 37,440.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 126/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 68,160.-บาท 68,160.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัพร กัญชาญ 68,160.-บาท น.ส. ณฐัพร กัญชาญ 68,160.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 127/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 64,920.-บาท 64,920.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. พฒัน์นรี สินทรัพย์ 64,920.-บาท น.ส. พฒัน์นรี สินทรัพย์ 64,920.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 128/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 68,820.-บาท 68,820.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. สภุาภรณ์ สีเขียว 68,820.-บาท น.ส. สภุาภรณ์ สีเขียว 68,820.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 129/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 61,800-บาท 61,800-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐักาญจน์ โมราเรือง 61,800-บาท น.ส. ณฐักาญจน์ โมราเรือง 61,800-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 130/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 67,200.-บาท 67,200.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 67,200.-บาท น.ส. ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 67,200.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 131/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 65,040.-บาท 65,040.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กันยกร ศรีชยักูล 65,040.-บาท น.ส. กันยกร ศรีชยักูล 65,040.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 132/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. เบญจมาศ มฆัวาฬ 27,000.-บาท น.ส. เบญจมาศ มฆัวาฬ 27,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 133/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 57,300.-บาท 57,300.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อวยพร ค าอ่อน 57,300.-บาท น.ส. อวยพร ค าอ่อน 57,300.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 134/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 38,400.-บาท 38,400.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวชิระ ข าค า 38,400.-บาท นายวชิระ ข าค า 38,400.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 135/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ทบัทิม ทิง้สมุ 30,000.-บาท น.ส. ทบัทิม ทิง้สมุ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 136/2561

    



เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพสันยั อ่อนน้อม 30,000.-บาท นายพสันยั อ่อนน้อม 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 137/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 30,750.-บาท 30,750.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. สนิุสา วชัระดิษฐ์ 30,750.-บาท น.ส. สนิุสา วชัระดิษฐ์ 30,750.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 138/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 27,540.-บาท 27,540.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. วรว ีการะเกตุ 27,540.-บาท น.ส. วรว ีการะเกตุ 27,540.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 139/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 ซือ้วสัดสุ านกังาน จ านวน 31,095.81 บาท 31,095.81 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 31,095.81 บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 31,095.81 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 22/2561

32 รายการ เซอร์วสิ จ ากัด เซอร์วสิ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 ซือ้กระดาษช าระม้วนใหญ่ 22,149.-บาท 22,149.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแบด 22,149.-บาท บริษัท ดีแบด 22,149.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 23/2561

SCOTTJRT 2 Piy จ านวน (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

20 ลงั ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลือก

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างซอ่มแซมห้องน า้ 18,190 18,190 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพร จ ากัด บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพร จ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.112/61

เสนอราคา 18,190  บาท เสนอราคา 18,190  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 8 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างรหสัและบนัทกึข้อมลูแบบสอบถาม 5,340 5,340 วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณระว ีชลคีรี นางสาววรรณระว ีชลคีรี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.113/61

ทดสอบเคร่ืองมือจากการลงพืน้ที่ เสนอราคา 5,340  บาท เสนอราคา 5,340  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 9 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3  จ้างด าเนินการจดัห้องประชมุ 349,997 349,997 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีน่าด ูมีเดีย พลสั จ ากัด บริษัท ดีน่าด ูมีเดีย พลสั จ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.114/61

เสนอราคา 349,997 บาท เสนอราคา 349,997 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 9 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 ซือ้วสัดสุ านกังาน 99,993.64        99,993.64      วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.แสงวฒันไพศาล หจก.แสงวฒันไพศาล โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.115/61

เสนอราคา 99,993.64 บาท เสนอราคา 99,993.64 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 12 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างพิมพ์วรสารข่าวสารด้านยาและผลิตภณัฑ์ 79,000 79,000 วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ห้างหุ้นสว่นจ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.116/61

สขุภาพ ฉบบัที่ 1 ปีที่ 21 ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 14 มีนาคม 2561

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคดัเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้างราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน มีนาคม  2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง



เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

เสนอราคา 79,000 บาท เสนอราคา 79,000 บาท และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 25,500 25,500 วธีิเฉพาะเจาะจง หจก. ด-ีนีแทรเวล หจก. ด-ีนีแทรเวล โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.117/61

เสนอราคา 25,500 บาท เสนอราคา 25,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 19 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 ซือ้หนงัสืออ้างอิง 38,250 38,250 วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.บางกอกเคมารท์ หจก.บางกอกเคมารท์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.118/61

เสนอราคา 38,250 บาท เสนอราคา 38,250 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 ซือ้หนงัสืออ้างอิง 113,071.50      113,071.50    วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.119/61

เสนอราคา 113,071.50 บาท เสนอราคา 113,071.50 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างส ารวจพฤติกรรมและความเช่ือมั่นของ 500,000 500,000 วธีิเฉพาะเจาะจง ศนูย์บริการวชิาการแหง่จฬุาฯ ศนูย์บริการวชิาการแหง่จฬุาฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.120/61

ผู้บริโภคที่มีตอ่ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 500,000 บาท เสนอราคา 500,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 21 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 ซือ้วารสารตา่งประเทศ 102,820 102,820 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.121/61



เสนอราคา 102,820 บาท เสนอราคา 102,820 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างโครงการจดัท าวรสารอาหารและยา 38,100 38,100 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัฐานนท์ั ปัน้สวุรรณ น.ส. ณฐัฐานนท์ั ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.122/61

เสนอราคา 38,000 บาท เสนอราคา 38,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างปฎิบตัิงานด้านธรุการ 42,750 42,750 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส. ภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ น.ส. ภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.123/61

เสนอราคา 42,750 บาท เสนอราคา 42,750 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 จ้างด าเนินงานโครงการจดัท าแผนพฒันา 54,120 54,120 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส. สิริมา ไตรศิลป์ น.ส. สิริมา ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.124/61

ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของ อย. เสนอราคา 54,120 บาท เสนอราคา 54,120 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

13 จ้างด าเนินโครงการกิจกรรมแลกเปลีย่น 24,810 24,810 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส. ณชัชา เทพสภุา น.ส. ณชัชา เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.125/61

เรียนรู้ของ อย. เสนอราคา 24,810 บาท เสนอราคา 24,810 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

14 จ้างปฏิบตัิงานขบัรถยนต์ 33,060 33,060 วธีิเฉพาะเจาะจง นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.126/61



เสนอราคา 33,060 บาท เสนอราคา 33,060 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

15 จ้างปฎิบตัิงานด้านการจดัท า จดัสง่เอกสาร 27,000 27,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นายสถาพร ภาวะโชติ นายสถาพร ภาวะโชติ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.127/61

เสนอราคา 27,000 บาท เสนอราคา 27,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

16 จ้างเหมาบริการจดัท าe-bookถอดบทเรียน 288,900 288,900 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ทบูีวนั คอมมิวนีเคชัน่ฯ บริษัท ทบูีวนั คอมมิวนีเคชัน่ฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.128/61

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์ เสนอราคา 288,900 บาท เสนอราคา 288,900 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 28 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

17 จ้างเหมาบริการจดัพิมพ์รายงานส านกังาน 436,774 436,774 วธีิเฉพาะเจาะจง ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรฯ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.129/61

คณะกรรมการอาหารและยา เสนอราคา 436,774 บาท เสนอราคา 436,774 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 28 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

18 จ้างปฏิบตัิงานด้านธรุการ 36,060 36,060 วธีิเฉพาะเจาะจง จ.ส.อ.ผสุดี ตจสารอไุร จ.ส.อ.ผสุดี ตจสารอไุร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.130/61

เสนอราคา 36,060 บาท เสนอราคา 36,060 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

19 จ้างปฎิบตัิงานรวบรวม และจดัท าข้อมลู 58,710 58,710 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ยพุา กรดแก้ว น.ส.ยพุา กรดแก้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.131/61



เสนอราคา 58,710 บาท เสนอราคา 58,710 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

20 จ้างปฏิบตัิงานด้านประสานงานตา่งประเทศ 40,467 40,467 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นณัฐิกา ดรุาศวนิ น.ส.นณัฐิกา ดรุาศวนิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.132/61

เสนอราคา 40,467 บาท เสนอราคา 40,467 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

21 จ้างปฏิบตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลู 36,000 36,000 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา พรหมสาขา น.ส.กุลธิดา พรหมสาขา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.133/61

และประสานด้านติดตามประเมินผล ณ สกลนคร ณ สกลนคร และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

22 จ้างปฏิบตัิงานจดัท าข้อมลูในเวบ็ไซต์ศนูย์ 49,200 49,200 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ์ เทพสภุา น.ส.รัตนาภรณ์ เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.134/61

เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์ เสนอราคา 49,200 บาท เสนอราคา 49,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

23 จ้างปฏิบตัิงานบนัทกึรายงานเหตกุารณ์ไม่ 52,500 52,500 วธีิเฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.135/61

พงึประสงค์จากการใช้ผลิตภณัฑ์ เสนอราคา 52,500 บาท เสนอราคา 52,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

24 จ้างบนัทกึรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ 57,150 57,150 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญานฐั นาคข า น.ส.กัญญานฐั นาคข า โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.136/61



จาการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพฯ เสนอราคา 57,150 บาท เสนอราคา 57,150 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

25 จ้างรวบรวมจดัเอกสารจดักลุม่ข้อมลู 48,900 48,900 วธีิเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.137/61

E-File ประเมินรายงาน เสนอราคา 48,900 บาท เสนอราคา 48,900 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

26 จ้างปฏิบตัิงานด้านสารบรรณ ประสาน 36,000 36,000 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ชฎาพรรณ ธรรมมญัู น.ส.ชฎาพรรณ ธรรมมญัู โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.138/61

ติดตาม รับข้อมลูหน่วยงานฯ เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

27 จ้างปฏิบตัิงานด้านงบประมาณและ 59,400 59,400 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลกัษณ์ วชิยัประสิทธ์ิ น.ส.เสาวลกัษณ์ วชิยัประสิทธ์ิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.139/61

แผนปฏิบตัิการ เสนอราคา 59,400 บาท เสนอราคา 59,400 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

28 จ้างผู้ชว่ยนกัวชิาการศนูย์พฒันานโยบาย 59,850 59,850 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงหทยั นิลวรรณ น.ส.ดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.140/61

แหง่ชาติด้านสารเคมี เสนอราคา 59,850 บาท เสนอราคา 59,850 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 30 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

29 จ้างพฒันาศนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ 36,000 36,000 วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุรา เร่ียวแรง น.ส.อนสุรา เร่ียวแรง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.141/61



และประสานงานระบบคณุภาพ เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 30 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

30 จ้างปรับปรุงข้อมลูในฐานข้อมลูกฎหมาย 36,720 36,720 วธีิเฉพาะเจาะจง นายทศพร ขาวละเอียด นายทศพร ขาวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.142/61

อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมลูข่าวสาร เสนอราคา 36,720 บาท เสนอราคา 36,720 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 30 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

31 จ้างการบริการวชิาการ 54,160 54,160 วธีิเฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.143/61

เสนอราคา 54,160 บาท เสนอราคา 54,160 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 30 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

32 จ้างปรับปรุงระบบข้อมลูสารสนเทศ 54,000 54,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ธญัญากรณ์ นายกฤษณะ ธญัญากรณ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.144/61

ทางวชิาการ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 30 มีนาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

33 จ้างท างานโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 7,790,000 7,790,000 วธีิคดัเลือก บริษัท ไนซิส โซลชูัน่ส์ จ ากัด บริษัท ไนซิส โซลชูัน่ส์ จ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สญัญเลขที่ 47/2561

ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์ เสนอราคา 7,790,000บาท เสนอราคา 7,790,000บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 16 มีนาคม 2561

สขุภาพประจ าปีงบประมาณ 2561 ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้หรือ

จ้าง

1 จ้างเดินสายโทรศพัท์ จากบล๊อก

โทรศพัท์ชัน้ 3 ขึน้ฝ้าไปยงัศนูย์ข้อมลู

และสารสนเทศ ชัน้ 4

               3,900               3,900 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ภาคสารศรี 

ราคาที่เสนอ 3,900 บาท

นายปัญญา  ภาคสารศรี ราคา

ที่ตกลงจ้าง 3,900 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 26/2561 

วนัที่ 9 มีนาคม 2561

2 จ้างเหมาบริการงานด้านพสัด ุเดือน 

เมษายน 2561 - กันยายน 2561

             90,000             90,000 เฉพาะเจาะจง นางสธุานนัท์  สอาดดี

ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นางสธุานนัท์  สอาดดี

ราคาที่ตกลงจ้าง 90,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.27/2561 วนัที่

 29 มีนาคม 2561

3 จ้างเหมาบริการงานด้านพสัด ุเดือน 

เมษายน 2561 - กันยายน 2561

             88,800             88,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนติมา  โชติชว่ง

ราคาที่เสนอ 88,800 บาท

นางสาวเนติมา  โชติชว่ง

ราคาที่ตกลงจ้าง 88,800 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.28/2561 วนัที่

 29 มีนาคม 2561

4 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการ

ระบบสารสนเทศ เดือน เมษายน 2561 -

 กันยายน 2561

             72,000             72,000 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  จจิุพืช

ราคาที่เสนอ 72,000 บาท

นายปัญญา  รุจิพืช

ราคาที่ตกลงจ้าง 72,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.29/2561 วนัที่

 29 มีนาคม 2561

5 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการ

ระบบสารสนเทศ เดือน เมษายน 2561 -

 กันยายน 2561

             72,000             72,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววภิาดา โพดาพล

ราคาที่เสนอ 72,000 บาท

นางสาววภิาดา โพดาพล

ราคาที่ตกลงจ้าง 72,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.30/2561 วนัที่

 29 มีนาคม 2561

6 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการ

ระบบสารสนเทศ เดือน เมษายน 2561 -

 กันยายน 2561

             60,000             60,000 เฉพาะเจาะจง นายระวพีงศ์  วรศกัดิพ์งศ์

ราคาที่เสนอ 60,000 บาท

นายระวพีงศ์  วรศกัดิพ์งศ์

ราคาที่ตกลงจ้าง 60,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.31/2561 วนัที่

 29 มีนาคม 2561

7 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการ

ระบบสารสนเทศ เดือน เมษายน 2561 -

 กันยายน 2561

             66,600             66,600 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ พร้อมบญุสิริ

ราคาที่เสนอ 66,600 บาท

นายสหรัฐ พร้อมบญุสิริ

ราคาที่ตกลงจ้าง 66,600 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.32/2561 วนัที่

 29 มีนาคม 2561

วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง

แบบ สขร.1 



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้หรือ

จ้าง

1 จ้างซอ่มกุญแจล็อคประตหู้องท างาน 4,280

ไม่เคยจดัจ้าง

ภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด/

4,280 บาท

บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด/4,280 

บาท

เน่ืองจากประตกูระจกห้อง

ท างานช ารุด จ าเป็นต้องเปลีย่น

ให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้

จ.19/61 ลว.26 มี.ค.61

2
จ้างเหมาปฎิบตัิงานพิมพ์เอกสาร 

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า
46,500

45,000 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่ืนจิต ทองนพ

เก้า/45,000 บาท

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/

45,000 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภาพ เห็นควรจดั

จ้างบคุคลมาปฏิบตัิงานด้าน

พิมพ์เอกสาร

จ.20/61 ลว.28 มี.ค.61

3
จ้างเหมาปฎิบตัิงานบนัทกึข้อมลู

กฎหมาย นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์
52,500

52,500 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นางสาวอนธิุดา ปัตตา

นสุรณ์/52,500 บาท

นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/

52,500 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภาพ เห็นควรจดั

จ้างบคุคลมาปฏิบตัิงานด้าน

บนัทกึข้อมลูกฏหมาย

จ.21/61 ลว.28 มี.ค.61

4

จ้างเหมาปฎิบตัิงานขบัรถยนต์สว่น

ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5820 

นนทบรีุ นายโดม จ าสมศกัดิ์
40,500

40,500 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นายโดม จ าสมศกัดิ์/

40,500 บาท

นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 

บาท

เน่ืองจากพนกังานขบัรถยนต์

สว่นกลางของกลุม่กฎหมาย

อาหารและยาได้เกษียณอายุ

ราชการ เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง มีความ

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ

จ.22/61 ลว.28 มี.ค.61

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้าง หรือจ้างและราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ช่ือหน่วยงาน.........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กองควบคุมเคร่ืองดมือแพทย์...........

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



๑ ขออนมุตัิจ้างพิมพ์หงัสือหลกัเกณฑ์การ

จดัประเภทเคร่ืองมือแพทย์ตามความ

เสีย่ง

๘๕,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 

ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค

แอนด์ดีไซร์ เสนอราคา 

๘๕,๐๐๐ บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ส านกัพิมพ์

อกัษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซร์ 

เสนอราคา ๘๕,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๙๕/๒๕๖๑ ลว.๑๒ มี.ค.

๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้างพิมพ์หนงัสือ ๓๘,๙๙๗.๐๐ ๓๘,๙๙๗.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 

ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค

แอนด์ดีไซร์ เสนอราคา 

๓๘,๙๙๗ บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ส านกัพิมพ์

อกัษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซร์ 

เสนอราคา ๓๘,๙๙๗ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๙๗/๒๕๖๑ ลว.๖ มี.ค.๖๑

๓ ขออนมุตัิด าเนินการเก่ียวกับรถยนต์ตู้ 

หมายเลข นง 6617

๔,๖๖๔.๑๓ ๔,๖๖๔.๑๓ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม พระราม 5 

จ ากัดเสนอราคา 

๔,๖๖๔.๑๓ บาท

บริษัท สยาม พระราม 5 จ ากัด

เสนอราคา ๔,๖๖๔.๑๓ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๙๘/๒๕๖๑ ลว.๒๑ มี.ค.

๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา

 ๑,๐๐๐ บาท

ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา 

๑,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๙๙/๒๕๖๑ ลว.๒๑ มี.ค.

๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสาร ๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็น

เตอร์ เสนอราคา ๑,๔๐๐ 

บาท

ร้านดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์

 เสนอราคา ๑,๔๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๐/๒๕๖๑ ลว.๒๒ 

มี.ค.๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๒๔๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา

 ๒๔๐ บาท

ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา 

๒๔๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๑/๒๕๖๑ ลว.๒๒ 

มี.ค.๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ

พร้อมพนกังานขบัรถ

๒,๒๓๐.๐๐ ๒,๒๓๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ 

เสนอราคา ๒,๒๓๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ เสนอ

ราคา ๒,๒๓๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๒/๒๕๖๑ ลว.๒๒ 

มี.ค.๖๑

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๗๐,๘๓๐.๐๐ ๗๐,๘๓๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง

 เสนอราคา ๗๐,๘๓๐ บาท

นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง 

เสนอราคา ๗๐,๘๓๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๓/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  สรวงขนัธ์ 

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวนิตยา  สรวงขนัธ์ เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๔/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๓๖,๓๐๐.๐๐ ๓๖,๓๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร

เสนอราคา ๓๖,๓๐๐ บาท

นางสาวสทุธดา  เพชรบตุรเสนอ

ราคา ๓๖,๓๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๕/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา  เพชร

บตุร์เสนอราคา ๓๖,๓๐๐ 

บาท

นางสาวชนิดาภา  เพชรบตุร์

เสนอราคา ๓๖,๓๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๖/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๗๑,๖๔๐.๐๐ ๗๑,๖๔๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง    

เสนอราคา ๗๑,๖๔๐ บาท

นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง    เสนอ

ราคา ๗๑,๖๔๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๗/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๗๙,๘๐๐.๐๐ ๗๙,๘๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายทวชิ  ภู่สา่น            

เสนอราคา ๗๙,๘๐๐ บาท

นายทวชิ  ภู่สา่น            เสนอ

ราคา ๗๙,๘๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๘/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑



๑๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๕๕,๘๐๐.๐๐ ๕๕,๘๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ   

   เสนอราคา ๕๕,๘๐๐ 

บาท

นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ      

เสนอราคา ๕๕,๘๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๐๙/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๗๑,๖๔๐.๐๐ ๗๑,๖๔๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัพงษ์  ไตรพิพฒัน์

กิจ    เสนอราคา ๗๑,๖๔๐

 บาท

นายณฐัพงษ์  ไตรพิพฒัน์กิจ    

เสนอราคา ๗๑,๖๔๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๐/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๕๑,๙๐๐.๐๐ ๕๑,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู   

เสนอราคา ๕๑,๙๐๐ บาท

นายสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู   เสนอ

ราคา ๕๑,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๑/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  โมกผา     

   เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ 

บาท

นางสาวรุ่งนภา  โมกผา        

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๒/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  นชุนาฏ      

   เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ 

บาท

นางสาววนิดา  นชุนาฏ         

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๓/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๑๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ    

   เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ 

บาท

นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ       

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๔/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ  

    เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ 

บาท

นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ      

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๕/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสดุา  หีตพฒัน์

     เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ 

บาท

นางสาวเกษสดุา  หีตพฒัน์     

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๖/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง   

 เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง    

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๗/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายชยัพนัธ์  ธีระเกียรติ

ก าจร เสนอราคา ๖๐,๐๐๐

 บาท

นายชยัพนัธ์  ธีระเกียรติก าจร 

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๘/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๗๓,๘๐๐.๐๐ ๗๓,๘๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณ

รัตน์เสนอราคา ๗๓,๘๐๐ 

บาท

นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์

เสนอราคา ๗๓,๘๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๑๙/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพ็ญศร  แก้วใส

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาววนัเพ็ญศร  แก้วใส

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๐/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑



๒๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๘๑,๗๒๐.๐๐ ๘๑,๗๒๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ทรงศร     

เสนอราคา ๘๑,๗๒๐ บาท

นางสาววนิดา  ทรงศร     เสนอ

ราคา ๘๑,๗๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๑/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๙๐,๔๒๐.๐๐ ๙๐,๔๒๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ  แมลงภู่ทอง    

เสนอราคา ๙๐,๔๒๐ บาท

นายฉกาจ  แมลงภู่ทอง    เสนอ

ราคา ๙๐,๔๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๒/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์ 

  เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์   

เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๓/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

๒๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายวนัฉัตร  ผลพิมาย      

เสนอราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

นายวนัฉัตร  ผลพิมาย      เสนอ

ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๔/๒๕๖๑ ลว.๒๗ 

มี.ค.๖๑

หน้า 1 แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 7,169.00          7,169.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 7,169.00             ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 7,169.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 333/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 ด าเนินการรวบรวมประสานงานฯ 9,500.00          9,500.00        เฉพาะเจาะจง นส.ลลิตา แนะกระโทก 9,500.00             นส.ลลิตา แนะกระโทก 9,500.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 334/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านยา 500,000.00      500,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทเูฟลโลส์ เน็ตเวร์ิค 500,000.00         บริษัท ทเูฟลโลส์ เน็ตเวร์ิค 500,000.00        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 335/2561

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 ด าเนินการติดตามความปลอดภยั 87,500.00        87,500.00      เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล มิมนานพิภกัดิ์ 87,500.00           นส.นฤมล มิมนานพิภกัดิ์ 87,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 336/2561

ของยาวจิยัทางคลิกนิก เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักยา

วันที่ มีนาคม 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา



ประมาณ

5 ด าเนิการจดัท าข้อมลูเก่ียวกับ 30,000.00        30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายทศพล ไวยสิทธ์ิ 30,000.00           นายทศพล ไวยสิทธ์ิ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 337/2561

การจดัท าร่างฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างซอ่มและตรวจเช็ครถยนต์ 14,262.00        14,262.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5 จ ากัด 14,262.00           บริษัท สยามพระราม 5 จ ากัด 14,262.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 338/2561

นง 6620 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างถ่ายเอกสาร 768.00             768.00           เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 768.00                เอ เอส ก็อบปี้ 768.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/807

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างถ่ายเอกสาร 1,591.00          1,591.00        เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 1,591.00             เอ เอส ก็อบปี้ 1,591.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/808

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างถ่ายเอกสาร 2,180.00          2,180.00        เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 2,180.00             เอ เอส ก็อบปี้ 2,180.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/809

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างท าการตรวจสอบและทบทวน 38,400.00        38,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.อษุาวดี สตุะภกัดิ์ 38,400.00           นส.อษุาวดี สตุะภกัดิ์ 38,400.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 339/2561

คณุภาพฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างซอ่มร่ัวห้องน า้ชัน้ 2 อาคาร4 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภาคิน ศรีคงชนเดชด า 5,000.00             นายภาคิน ศรีคงชนเดชด า 5,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 341/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

12 จ้างซอ่มน า้หญิงชายชัน้ 3 อาคาร4 55,640.00        55,640.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 55,640.00           บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 55,640.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 342/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างพิมพ์หนงัสือ 99,900.00        99,900.00      เฉพาะเจาะจง ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค 99,900.00           ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค 99,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 343/2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จดัซือ้หมึกพิมพ์ 127,190.90      127,190.90    เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีไนนทิไนน 127,190.90         หจก.ทีทีไนนทิไนน 127,190.90        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ย. 16/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 1,605.00          1,605.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 1,605.00             ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 1,605.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/821

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จดัซือ้กลอ่งเปลา่ 41,730.00        41,730.00      เฉพาะเจาะจง บจ.กรุงเทพคลงัเอกสาร 41,730.00           บจ.กรุงเทพคลงัเอกสาร 41,730.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ย. 17/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 108,052.88      108,052.88    เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 108,052.88         กิจเจริญการค้า 108,052.88        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ย. 18/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จดัจ้างถ่ายเอกสาร 1,780.00          1,780.00        เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 1,780.00             เอ เอส ก็อบปี้ 1,780.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/833

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



19 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือการพฒันาแผน 60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.จฑุาทิพย์ มาตรอ 60,000.00           น.ส.จฑุาทิพย์ มาตรอ 60,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 344/2561

ปฏิบตัิการตามฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างจดัทท าข้อมลู และเอกสารเพ่ือ 20,000.00        20,000.00      เฉพาะเจาะจง นส.รุ่นนภา ศรีวชิยั 20,000.00           นส.รุ่นนภา ศรีวชิยั 20,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 345/2561

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างถ่ายเอกสาร 696.00             696.00           เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 696.00                เอ เอส ก็อบปี้ 696.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/837

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างถ่ายเอกสาร 1,136.00          1,136.00        เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 1,136.00             เอ เอส ก็อบปี้ 1,136.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/838

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างถ่ายเอกสาร 2,016.00          2,016.00        เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 2,016.00             เอ เอส ก็อบปี้ 2,016.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/839

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จดัจ้างซอ่มรถยนต์ นง 5934 4,699.00          4,699.00        เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพระราม5 4,699.00             บจ.สยามพระราม5 4,699.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/840

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จดัจ้างปฏิบตัิงานด้านธรุการระบบ 42,120.00        42,120.00      เฉพาะเจาะจง นส.วาสนา กระจกทอง 42,120.00           นส.วาสนา กระจกทอง 42,120.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 346/2561

สารบรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



26 จดัจ้างปฏิบตัิงานด้านธรุการระบบ 31,200.00        31,200.00      เฉพาะเจาะจง นส.ชญานิษฐ์ มาแพ 31,200.00           นส.ชญานิษฐ์ มาแพ 31,200.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 347/2561

สารบรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างปฏิบตัิงานด้านการเก็บตวัอย่าง 29,850.00        29,850.00      เฉพาะเจาะจง นายศรีพงษ์ สิริเสรีกุล 29,850.00           นายศรีพงษ์ สิริเสรีกุล 29,850.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 348/2561

ยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จดัจ้างปฏิบตัิงานสนบัสนนุและพฒันา 30,570.00        30,570.00      เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์ 30,570.00           นายธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์ 30,570.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 349/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จดัจ้างปฏิบตัิงานด้านการพิจารณา 10,570.00        10,570.00      เฉพาะเจาะจง นส.อรวรรณ วงษา 10,570.00           นส.อรวรรณ วงษา 10,570.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 350/2561

ปัญหาคณุภาพยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จดัจ้างปฏิบตัิงานบริหารจดัการ 35,715.00        35,715.00      เฉพาะเจาะจง นส.พรทิพย์ ศากรณ์ 35,715.00           นส.พรทิพย์ ศากรณ์ 35,715.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 351/2561

ระบบคณุภาพ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จดัจ้างเหมาพนกังงานขบัรถ 36,900.00        36,900.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติวสิทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 36,900.00           นายกิตติวสิทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 36,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 352/2561

ของสว่นราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบสถาน 48,870.00        48,870.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนนัท์ 48,870.00           นายพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนนัท์ 48,870.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 353/2561

ที่ประกอบธรุกิจฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จ้างเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสถานที่ 51,240.00        51,240.00      เฉพาะเจาะจง นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 51,240.00           นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 51,240.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 354/2561



ที่ประกอบธรุกิจฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 จ้างเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสถานที่ 48,870.00        48,870.00      เฉพาะเจาะจง นส.นนัทวรรณ ค านาน 48,870.00           นส.นนัทวรรณ ค านาน 48,870.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 355/2561

ประเกอบธรุกิจฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จ้างเหมาบริการตรวจเบือ้งต้น 61,020.00        61,020.00      เฉพาะเจาะจง นส.ภาวศทุธ์ิ รักเมียน 61,020.00           นส.ภาวศทุธ์ิ รักเมียน 61,020.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 356/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จ้างบนัทกึข้อมลูงานสารบรรณ 41,853.00        41,853.00      เฉพาะเจาะจง บษุกร โสธนะ 41,853.00           บษุกร โสธนะ 41,853.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 357/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมยูาฯ 78,000.00        78,000.00      เฉพาะเจาะจง นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00           นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 358/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างประสานงานและตรวจผลประเมิน 38,000.00        38,000.00      เฉพาะเจาะจง นส.อรทยั ศิริประเสริฐ 38,000.00           นส.อรทยั ศิริประเสริฐ 38,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 359/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 รวบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบและ 25,950.00        25,950.00      เฉพาะเจาะจง นายธนพล แก้วประสิทธ์ 25,950.00           นายธนพล แก้วประสิทธ์ 25,950.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 360/2561

บนัทกึค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 ตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจ้าง 58,278.00        58,278.00      เฉพาะเจาะจง นส.จงรัก บตัรบนัธนะ 58,278.00           นส.จงรัก บตัรบนัธนะ 58,278.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 361/2561

และใบส าคญั                                                             เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 บนัทกึข้อมลูเก่ียวกับงานสารบรรณ 39,768.00        39,768.00      เฉพาะเจาะจง นส.กนกกร สทุธินนท์ 39,768.00           นส.กนกกร สทุธินนท์ 39,768.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 362/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 บนัทกึข้อมลูลงในระบบฯ 39,000.00        39,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 39,000.00           นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 39,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 363/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง 100,000.00      100,000.00    เฉพาะเจาะจง - 100,000.00         - 100,000.00        เพ่ือใช้ในงาน สธ 1009.1/879

ราชการ ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2561

44 บนัทกึข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 22,500.00        22,500.00      เฉพาะเจาะจง นายณพสกล อ่อนละม่อม 22,500.00           นายณพสกล อ่อนละม่อม 22,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 365/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 ด าเนินงานธรุการเก่ียวกับชีวสมมลู 28,500.00        28,500.00      เฉพาะเจาะจง นส.ณฐันรี ฝาเงิน 28,500.00           นส.ณฐันรี ฝาเงิน 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 366/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 บนัทกึสถานการณ์ยืน่ค าขอขึน้ 30,000.00        30,000.00      เฉพาะเจาะจง นส.จฑุามาส เลขนาวนิ 30,000.00           นส.จฑุามาส เลขนาวนิ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 367/2561

ทะเบียนฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 บนัทกึข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 36,015.00        36,015.00      เฉพาะเจาะจง นส.ศิรินภา ศรีสมพงษ์ 36,015.00           นส.ศิรินภา ศรีสมพงษ์ 36,015.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 368/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



48 บนัทกึข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 29,400.00        29,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 29,400.00           นส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 29,400.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 369/2561

ต ารับยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 ด าเนินงานธรุการและพิมพ์ผลฯ 29,520.00        29,520.00      เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม 29,520.00           นายไพฑรูย์ ขนัถม 29,520.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 370/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

50 บนัทกึข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 29,670.00        29,670.00      เฉพาะเจาะจง นส.แอน ชวนเสถียร 29,670.00           นส.แอน ชวนเสถียร 29,670.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 371/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 บนัทกึข้อมลู/พิมพ์เอกสารใบส าคญั 42,000.00        42,000.00      เฉพาะเจาะจง นส.อโนทยั สร้อยมาต 42,000.00           นส.อโนทยั สร้อยมาต 42,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 372/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 บนัทกึข้อมลูการพิจารณารายงานฯ 28,500.00        28,500.00      เฉพาะเจาะจง นส.ปวติรา เพ็งจิตร 28,500.00           นส.ปวติรา เพ็งจิตร 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 373/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์ตู้ 36,900.00        36,900.00      เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงค์ ไชยสมธ์ิ 36,900.00           นายฐิติพงค์ ไชยสมธ์ิ 36,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 374/2561

ของราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

54 จ้างเหมาบริการตรวจเบือ้งต้น 64,320.00        64,320.00      เฉพาะเจาะจง นส.สาวติรี เร่ิมลกึ 64,320.00           นส.สาวติรี เร่ิมลกึ 64,320.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 375/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



55 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์ตู้ 33,900.00        33,900.00      เฉพาะเจาะจง นายกษม บินฮดัยีนรู 33,900.00           นายกษม บินฮดัยีนรู 33,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 376/2561

ของราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศและ 43,800.00        43,800.00      เฉพาะเจาะจง นายก าชยั ไววอ่ง 43,800.00           นายก าชยั ไววอ่ง 43,800.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 377/2561

ฐานข้อมลูฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

57 ตรวจสอบความถกูต้องของ 57,900.00        57,900.00      เฉพาะเจาะจง นส.ธญัณรัญญ์ พิมพิไสย 57,900.00           นส.ธญัณรัญญ์ พิมพิไสย 57,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 378/2561

เอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 เก็บข้อมลูจดัท าบนัทกึการตรวจ 58,200.00        58,200.00      เฉพาะเจาะจง นางณฐัญา อถัมี 58,200.00           นางณฐัญา อถัมี 58,200.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 379/2561

สถานที่ขายยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 จดัท าเอกสารเก่ียวกับงานสนบั 28,500.00        28,500.00      เฉพาะเจาะจง นส.วรรณวษิา สีชมภู 28,500.00           นส.วรรณวษิา สีชมภู 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 381/2561

สนนุการพิจารณาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 ให้ค าแนะน ากับผู้ประกอบการ 58,950.00        58,950.00      เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00           นางวราภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 382/2561

ที่ประสงค์จะขอเปิดร้าน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

61 เก็บข้อมลู จดัท าบนัทกึการตรวจ 57,750.00        57,750.00      เฉพาะเจาะจง นายอคัรวนิท์ หิรัญวรรณ์ 57,750.00           นายอคัรวนิท์ หิรัญวรรณ์ 57,750.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 382/2561

สถานที่ขายยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

62 ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร 61,800.00        61,800.00      เฉพาะเจาะจง นางพิสชา ลศุนนัทน์ 61,800.00           นางพิสชา ลศุนนัทน์ 61,800.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 384/2561



ค าขอขึน้ทะเบียน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

63 ด าเนินการเบือ้งต้นเก่ียวกับค า 37,080.00        37,080.00      เฉพาะเจาะจง นางวไิลรัตน์ บญุช่ืน 37,080.00           นางวไิลรัตน์ บญุช่ืน 37,080.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 385/2561

ขอขึน้ทะเบียน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

64 จ้างบนัทกึข้อมลูทะเบียนต ารับยา 37,080.00        37,080.00      เฉพาะเจาะจง นส.วจิิตร ปานทรัพย์ 37,080.00           นส.วจิิตร ปานทรัพย์ 37,080.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 386/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 ประเมินเอกสารค าขอขึน้ทะเบียน 75,000.00        75,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศภุภทัร คีรีวรรณ 75,000.00           นายศภุภทัร คีรีวรรณ 75,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 387/2561

ต ารับยาสตัว์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

66 รวบรวม ตรวจสอบและบนัทกึข้อมลู 41,760.00        41,760.00      เฉพาะเจาะจง นางนิภารัตน์ โสภาพล 41,760.00           นางนิภารัตน์ โสภาพล 41,760.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 388/2561

ค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

67 รวบรวม ตรวสอบและบนัทกึข้อมลู 41,760.00        41,760.00      เฉพาะเจาะจง นส.รุ่งทิวา ฟองลาที 41,760.00           นส.รุ่งทิวา ฟองลาที 41,760.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 389/2561

ค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

68 งานประสานข้อมลู จดัเตรียม 43,410.00        43,410.00      เฉพาะเจาะจง นส.พิชามญชุ์ จนัทร์มหเสถียร 43,410.00           นส.พิชามญชุ์ จนัทร์มหเสถียร 43,410.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 390/2561

การประชมุฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

69 ด าเนินงานเก่ียวกับค าขอขึน้ 46,200.00        46,200.00      เฉพาะเจาะจง นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 46,200.00           นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 46,200.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 391/2561



ทะเบียนต ารับยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

70 ตรวจสอบและบนัทกึข้อมลูค าขอฯ 36,210.00        36,210.00      เฉพาะเจาะจง นส.โสภาวรรณ ธรุกิจ 36,210.00           นส.โสภาวรรณ ธรุกิจ 36,210.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 392/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

71 จ้างท าตรายาง 3,055.00          3,055.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 3,055.00             ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 3,055.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/939

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

72 จ้างซกัรีดรีดผ้าม่านห้อง ผอ. 4,815.00          4,815.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพส์ จ ากัด 4,815.00             บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพส์ จ ากัด 4,815.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/940

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

73 จ้างซอ่มรถเขน 8,360.00          8,360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปออฟฟิศ ซพัพลาย 8,360.00             ร้านท๊อปออฟฟิศ ซพัพลาย 8,360.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/393

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

74 จ้างถ่ายเอกสาร 2,086.40          2,086.40        เฉพาะเจาะจง  เอ เอส ก็อบปี้ 2,086.40              เอ เอส ก็อบปี้ 2,086.40            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/939.1

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30 มี.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

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

วนัที่  2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ 97,800.00 97,800.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 

เสนอราคา 97,800 บาท

ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ

ราคา 97,800 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตซ 10/61 ลว. 2 มีนาคม 2561

2 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน จ านวน 12 รายการ 20,252.96 20,252.96  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า เสนอ

ราคา 20,252.96 บาท

ร้านกิจเจริญการค้า เสนอราคา 

20,252.96 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตซ 11/61 ลว. 2 มีนาคม 2561

3 จ้างพิมพ์คูมื่อ จ านวน 500 เลม่ 98,000.00 98,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ส านกังาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 

เสนอราคา 98,000 บาท

โรงพิมพ์ส านกังาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาติ เสนอ

ราคา 98,000 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตจ 67/61 ลว. 12 มีนาคม 2561

4 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 91,056.00 91,056.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางวรรณพร  ยนูศรีแดง 

เสนอราคา 91,056 บาท

นางวรรณพร  ยนูศรีแดง เสนอ

ราคา 91,056 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 68/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

5 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 55,620.00 55,620.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณทิพย์  สนุท

รานนท์ เสนอราคา 55,620

 บาท

นางสาวกรรณทิพย์  สนุทรา

นนท์ เสนอราคา 55,620 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 69/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

6 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 67,800.00 67,800.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภชิูต  แสนสนิท เสนอ

ราคา 67,800 บาท

นายภชิูต  แสนสนิท เสนอราคา

 67,800 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 70/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

7 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 65,520.00 65,520.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 

เสนอราคา 65,520 บาท

นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ เสนอ

ราคา 65,520 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 71/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

8 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 82,188.00 82,188.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายคมสรรต์  แสงสอ่ง 

เสนอราคา 82,188 บาท

นายคมสรรต์  แสงสอ่ง เสนอ

ราคา 82,188 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 72/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

9 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 90,906.00 90,906.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ 

เสนอราคา 90,906 บาท

นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ เสนอ

ราคา 90,906 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 73/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

10 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 80,280.00 80,280.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสรีรีตน์  สิงหรัตน์ 

เสนอราคา80,280 บาท

นางสาวสรีรีตน์  สิงหรัตน์ เสนอ

ราคา80,280 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 74/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

11 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 85,848.00 85,848.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวภาริน  ธนะภสัสร 

เสนอราคา 85,848 บาท

นางสาวภาริน  ธนะภสัสร เสนอ

ราคา 85,848 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 75/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

12 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 88,218.00 88,218.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์

 เสนอราคา 88,218 บาท

นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์ 

เสนอราคา 88,218 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 76/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

13 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 79,026.00 79,026.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ 

เสนอราคา 79,026 บาท

นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ เสนอ

ราคา 79,026 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 77/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

14 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 84,360.00 84,360.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์  กองเมือง 

เสนอราคา84,360 บาท

นายฐาปกรณ์  กองเมือง เสนอ

ราคา84,360 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 78/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง
ล าดับที่ งานที่จัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง



15 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 59,490.00 59,490.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุิวสั  แสนสขุ เสนอ

ราคา 59,490 บาท

นายสทุิวสั  แสนสขุ เสนอราคา 

59,490 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 79/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

16 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 79,680.00 79,680.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง 

เสนอราคา 79,680 บาท

นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง เสนอ

ราคา 79,680 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 80/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

17 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 89,100.00 89,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง วา่ที่ร้อยตรี อ านาจ  อรุณ

เลิศ เสนอราคา 89,100 

บาท

วา่ที่ร้อยตรี อ านาจ  อรุณเลิศ 

เสนอราคา 89,100 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 81/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

18 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 94,224.00 94,224.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  สอนโพน

งาม เสนอราคา 94,224 

บาท

นางสาวนิภาพร  สอนโพนงาม 

เสนอราคา 94,224 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 82/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

19 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 86,892.00 86,892.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภาณวุฒัน์  พิกุลทอง 

เสนอราคา 86,892 บาท

นายภาณวุฒัน์  พิกุลทอง เสนอ

ราคา 86,892 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 83/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

20 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 95,700.00 95,700.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดา

หาญ เสนอราคา 95,700 

บาท

นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดาหาญ 

เสนอราคา 95,700 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 84/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

21 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 59,760.00 59,760.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ  

เภอบางเข็ม เสนอราคา 

59,760 บาท

นางสาวเบญจมาศ  เภอบางเข็ม

 เสนอราคา 59,760 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 85/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

22 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลคัน์  ถนอม

จิตร เสนอราคา 66,000 

บาท

นางสาวศิวลคัน์  ถนอมจิตร 

เสนอราคา 66,000 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 86/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

23 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 81,564.00 81,564.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิตา  ยาหยี 

เสนอราคา 81,564 บาท

นางสาวสาลิตา  ยาหยี เสนอ

ราคา 81,564 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 87/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

24 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 67,320.00 67,320.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงห

เดช เสนอราคา 67,320 

บาท

นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงหเดช 

เสนอราคา 67,320 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 88/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

25 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 64,920.00 64,920.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  ไชยเจริญ 

เสนอราคา 64,920 บาท

นางสาวอารียา  ไชยเจริญ 

เสนอราคา 64,920 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 89/61 ลว. 28 มีนาคม 2561

แบบ สขร. ๑

(ช่ือหน่วยงาน).................ส านักอาหาร.............................

วันที่......23.....เดือน...เมษายน....พ.ศ...2561.................

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน…......มีนาคม......2561................................



รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างซอ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

เคร่ืองพิมพ์
4,280 4,280 เฉพาะเจาะจง

บ.ซนัไชน์ คอมพิวเตอร์เน๊ต

เวร์ิค จ ากัด
4,280

บ.ซนัไชน์ คอมพิวเตอร์เน๊ตเวร์ิค

 จ ากัด
4,280

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.433/61                 2 

มีนาคม 2561

2 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 8,800 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 8,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.434/61                 2 

มีนาคม 2561

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 15,000 ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 15,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.435/61                 2 

มีนาคม 2561

4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง นายนิคม กลอ่มก าเนิด 4,990 นายนิคม กลอ่มก าเนิด 4,990

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.436/61                 2 

มีนาคม 2561

5 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 100,000 นายไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 100,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.437/61                 2 

มีนาคม 2561

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 11,400 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 11,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.438/61                 9 

มีนาคม 2561

7 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 5,600 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 5,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.439/61                 9 

มีนาคม 2561

8 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสทุิน พรหมคง 3,600.00 บ.สยามพระราม5 3,600.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.440/61                 9 

มีนาคม 2561

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 32,200 32,200 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี้ ปริน้ 32,200 ร้านก็อปปี้ ปริน้ 32,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.441/61                 2 

มีนาคม 2561

10 จ้างถ่ายวดีีโอ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง บ.ทบูีวนั คอมมิวนิวเคชัน่ 30,000 บ.ทบูีวนั คอมมิวนิวเคชัน่ 30,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.442/61                 9 

มีนาคม 2561

11 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฑิมณตรี 15,000 หจก.ฑิมณตรี 15,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.443/61                 9 

มีนาคม 2561

12 จ้างรถยก 6 ล้อ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ สาตดี 2,000 นายณฐัวฒิุ สาตดี 2,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.444/61                 16 

มีนาคม 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้หรือ

จ้าง
ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง

วงเงนิที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



13 จ้างท ากระเป๋าถ่ายเอกสาร 14,400 14,400 เฉพาะเจาะจง โรงงานปีคนพิการสากล 14,400 โรงงานปีคนพิการสากล 14,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.445/61                 19 

มีนาคม 2561

14 จ้างซอ่มห้องน า้ 4,258.60 4,258.60 เฉพาะเจาะจง ร้านเคง่ ซง่ ฮวด 4,258.60 ร้านเคง่ ซง่ ฮวด 4,258.60

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.446/61                 22 

มีนาคม 2561

15 จ้างท าตรายาง 6,865 6,865 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 6,865 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 6,865

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.447/61                 22 

มีนาคม 2561

16 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 70,500 70,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนงค์  บานแย้ม 70,500 น.ส.อนงค์  บานแย้ม 70,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.448/61                 26 

มีนาคม 2561

17 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 66,000 66,000 เฉพาะเจาะจง นายกันต์  สวสัดิไ์ชย 66,000 นายกันต์  สวสัดิไ์ชย 66,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.449/61                 26 

มีนาคม 2561

18 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 65,160 65,160 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 65,160 น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 65,160

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.450/61                 26 

มีนาคม 2561

19 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,990 42,990 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 42,990 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 42,990

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.451/61                 26 

มีนาคม 2561

20 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,360 42,360 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพนูทุ ทองสมคัร 42,360 นางสาวชมพนูทุ ทองสมคัร 42,360

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.452/61                 26 

มีนาคม 2561

21 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,550 35,550 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนิตตา โตเจริญ 35,550 น.ส.มนิตตา โตเจริญ 35,550

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.453/61                 26 

มีนาคม 2561

22 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,680 34,680 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 34,680 น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 34,680

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.454/61                 26 

มีนาคม 2561

23 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายสรายศ  เกียรทวี 45,000 นายสรายศ  เกียรทวี 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.455/61                 26 

มีนาคม 2561

24 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 41,250 41,250 เฉพาะเจาะจง นายชนทิตย์ หมวดยา 41,250 นายชนทิตย์ หมวดยา 41,250

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.456/61                 26 

มีนาคม 2561

25 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000 นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.457/61                 26 

มีนาคม 2561



26 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นายอารยะ  โรจนวนิชชาการ 90,000 นายอารยะ  โรจนวนิชชาการ 90,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.458/61                 26 

มีนาคม 2561

27 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย โกมลยิง่เจริญ 75,000 นายสมชาย โกมลยิง่เจริญ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.459/61                 26 

มีนาคม 2561

28 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภสัสร มีแก้ว 48,000 น.ส.ภสัสร มีแก้ว 48,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.460/61                 26 

มีนาคม 2561

29 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นราวดี จินากุล 48,000 น.ส.นราวดี จินากุล 48,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.461/61                 26 

มีนาคม 2561

30 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 46,800 46,800 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ สภุาพงษ์ 46,800 นายช านาญ สภุาพงษ์ 46,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.462/61                 26 

มีนาคม 2561

31 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 51,960 51,960 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวณีา แก้วมิตร์ 51,960 น.ส.ปวณีา แก้วมิตร์ 51,960

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.463/61                 26 

มีนาคม 2561

32 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 40,290 40,290 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์  ทองเรือง 40,290 นายธีรพงษ์  ทองเรือง 40,290

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.464/61                 26 

มีนาคม 2561

33 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,180 45,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัฐานนัท์ ธนนัพศัปภาทิพ 45,180 น.ส.ณชัฐานนัท์ ธนนัพศัปภาทิพ 45,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.465/61                 26 

มีนาคม 2561

34 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 43,950 43,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์ 43,950 น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์ 43,950

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.466/61                 26 

มีนาคม 2561

35 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นายกรนยั พิมพสรุกะ 26,000 นายกรนยั พิมพสรุกะ 26,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.467/61                 27 

มีนาคม 2561

36 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 19,180 19,180 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 19,180 ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 19,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.468/61                 27 

มีนาคม 2561

37 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 9,000 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 9,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.469/61                 27 

มีนาคม 2561

38 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 33,000 น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.470/61                 27 

มีนาคม 2561



39 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,300 42,300 เฉพาะเจาะจง
นายไพโรจน์ อิศรางกรู  ณ 

 อยธุยา
42,300

นายไพโรจน์ อิศรางกรู  ณ  

อยธุยา
42,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.471/61                 27 

มีนาคม 2561

40 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 57,210 57,210 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 57,210 น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 57,210

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.472/61                 27 

มีนาคม 2561

41 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,300 42,300 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 42,300 นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 42,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.473/61                 27 

มีนาคม 2561

42 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 29,520 29,520 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรณ์ประภา วยิะเศษ 29,520 น.ส.ภรณ์ประภา วยิะเศษ 29,520

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.474/61                 27 

มีนาคม 2561

43 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,500 32,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรา กลิน่ค าหอม 32,500 น.ส.ภทัรา กลิน่ค าหอม 32,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.475/61                 27 

มีนาคม 2561

44 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทกานต์  จนัทะเวช 42,000 น.ส.จนัทกานต์  จนัทะเวช 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.476/61                 27 

มีนาคม 2561

45 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 57,330 57,330 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประชมุพร สองบาง 57,330 น.ส.ประชมุพร สองบาง 57,330

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.477/61                 27 

มีนาคม 2561

46 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 33,000 นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.478/61                 27 

มีนาคม 2561

47 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,750 36,750 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 36,750 น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 36,750

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.479/61                 27 

มีนาคม 2561

48 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 69,180 69,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 69,180 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 69,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.480/61                 27 

มีนาคม 2561

49 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 33,000 นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.481/61                 27 

มีนาคม 2561

50 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 39,000 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 39,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.482/61                 27 

มีนาคม 2561

51 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 67,710 67,710 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 67,710 น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 67,710

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.483/61                 27 

มีนาคม 2561



52 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,380 34,380 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 34,380 น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 34,380

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.484/61                 27 

มีนาคม 2561

53 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,380 34,380 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชาภา นะกุลจริเดช 34,380 น.ส. ณิชาภา นะกุลจริเดช 34,380

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.485/61                 27 

มีนาคม 2561

54 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชา สิทธิกุลนะ 33,000 น.ส.อภิชา สิทธิกุลนะ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.486/61                 27 

มีนาคม 2561

55 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 34,200 น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.487/61                 27 

มีนาคม 2561

56 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,710 37,710 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 37,710 น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 37,710

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.488/61                 27 

มีนาคม 2561

57 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 54,390 54,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม 54,390 น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม 54,390

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.489/61                 27 

มีนาคม 2561

58 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 54,540 54,540 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 54,540 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 54,540

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.490/61                 27 

มีนาคม 2561

59 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 54,600 54,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 54,600 น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 54,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.491/61                 27 

มีนาคม 2561

60 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์ 48,000 นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์ 48,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.492/61                 27 

มีนาคม 2561

61 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 69,990 69,990 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 69,990 น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 69,990

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.493/61                 27 

มีนาคม 2561

62 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 49,590 49,590 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 49,590 น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 49,590

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.494/61                 27 

มีนาคม 2561

63 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000 นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.495/61                 27 

มีนาคม 2561

64 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,480 45,480 เฉพาะเจาะจง นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 45,480 นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 45,480

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.496/61                 27 

มีนาคม 2561



65 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 51,300 51,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 51,300 น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 51,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.497/61                 27 

มีนาคม 2561

66 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายภานกุร บญุสละ 48,000 นายภานกุร บญุสละ 48,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.498/61                 27 

มีนาคม 2561

67 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 15,800 15,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ทองแม้น 15,800 น.ส.กนกวรรณ ทองแม้น 15,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.499/61                 27 

มีนาคม 2561

68 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 34,200 น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.500/61                 27 

มีนาคม 2561

69 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000 นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.501/61                 27 

มีนาคม 2561

70 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล โกมลเสวนิ 75,000 นางนฤมล โกมลเสวนิ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.502/61                 27 

มีนาคม 2561

71 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล กรชกร 75,000 นางศรีนวล กรชกร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.503/61                 27 

มีนาคม 2561

72 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา เพชรด า 34,500 นางรัตนา เพชรด า 34,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.504/61                 27 

มีนาคม 2561

73 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,900 36,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยา  ขาวลาจนัทร์ 36,900 น.ส.รัตติยา  ขาวลาจนัทร์ 36,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.505/61                 27 

มีนาคม 2561

74 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,900 45,900 เฉพาะเจาะจง นายรักษ์ ฤทธ์ิฤาดี 45,900 นายรักษ์ ฤทธ์ิฤาดี 45,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.506/61                 27 

มีนาคม 2561

75 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 50,820 50,820 เฉพาะเจาะจง นางวลัยา อภยัสวุรรณ 50,820 นางวลัยา อภยัสวุรรณ 50,820

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.507/61                 27 

มีนาคม 2561

76 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,950 34,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัสรา พิรุณเจริญพร 34,950 น.ส.ปัสรา พิรุณเจริญพร 34,950

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.508/61                 27 

มีนาคม 2561

77 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,400 35,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ อนัชนะ 35,400 น.ส.พรทิพย์ อนัชนะ 35,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.509/61                 27 

มีนาคม 2561



78 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 47,190 47,190 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 47,190 น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 47,190

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.510/61                 27 

มีนาคม 2561

79 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,600 33,600 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 33,600 นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 33,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.511/61                 27 

มีนาคม 2561

80 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 42,000 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.512/61                 27 

มีนาคม 2561

81 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,410 34,410 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 34,410 น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 34,410

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.513/61                 27 

มีนาคม 2561

82 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,900 42,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา บญุน ามา 42,900 น.ส.นิตยา บญุน ามา 42,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.514/61                 27 

มีนาคม 2561

83 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,400 44,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 44,400 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 44,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.515/61                 27 

มีนาคม 2561

84 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 47,400 47,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 47,400 น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 47,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.516/61                 27 

มีนาคม 2561

85 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,600 33,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุรา สขุประเสริฐ 33,600 น.ส.อนสุรา สขุประเสริฐ 33,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.517/61                 27 

มีนาคม 2561

86 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 47,760 47,760 เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาถ วเิศษกุล 47,760 น.ส.พจนาถ วเิศษกุล 47,760

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.518/61                 27 

มีนาคม 2561

87 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,300 36,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชชา หอ่เกียรติ 36,300 น.ส.ณิชชา หอ่เกียรติ 36,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.519/61                 27 

มีนาคม 2561

88 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สบุษุยา ปิยรัตนวรสกุล 33,000 น.ส.สบุษุยา ปิยรัตนวรสกุล 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.520/61                 27 

มีนาคม 2561

89 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,020 37,020 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาพร ชาภกัดี 37,020 น.ส.วภิาพร ชาภกัดี 37,020

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.521/61                 27 

มีนาคม 2561

90 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั บรรจง 34,000 นายฉัตรชยั บรรจง 34,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.522/61                 27 

มีนาคม 2561



91 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,180 45,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามญชุ์  รัตนจริยาคณุ 45,180 น.ส.พิชามญชุ์  รัตนจริยาคณุ 45,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.523/61                 27 

มีนาคม 2562

92 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 33,000 น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.524/61                 27 

มีนาคม 2563

93 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 34,200 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.525/61                 27 

มีนาคม 2564

94 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัพิกา ใจค า 33,000 น.ส.อมัพิกา ใจค า 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.526/61                 27 

มีนาคม 2565

95 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 33,000 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.527/61                 27 

มีนาคม 2566

96 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,250 44,250 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 44,250 น.ส.สมหญิง สมสขุ 44,250

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.528/61                 27 

มีนาคม 2567

97 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 43,800 43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา ธิค าลอง 43,800 น.ส.จิตรา ธิค าลอง 43,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.529/61                 27 

มีนาคม 2568

98 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.สทุามาศ ขนุเอม 34,200 น.ส.สทุามาศ ขนุเอม 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.530/61                 27 

มีนาคม 2569

99 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 40,500 40,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 40,500 น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 40,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.531/61                 27 

มีนาคม 2570

100 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์ทิวา  แสงกุดเจาะ 34,200 น.ส.จนัทร์ทิวา  แสงกุดเจาะ 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.532/61                 27 

มีนาคม 2571

101 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 52,200 52,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 52,200 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 52,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.533/61                 27 

มีนาคม 2572

102 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,980 34,980 เฉพาะเจาะจง น.ส.สดุารัตน์ ขนุจนัดี 34,980 น.ส.สดุารัตน์ ขนุจนัดี 34,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.534/61                 27 

มีนาคม 2561

103 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,370 37,370 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลกัณ์ อ้นจีน 37,370 น.ส.เบญจลกัณ์ อ้นจีน 37,370

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.535/61                 27 

มีนาคม 2561



104 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,360 36,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุา พุ่มพวย 36,360 น.ส.อษุา พุ่มพวย 36,360

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.536/61                 27 

มีนาคม 2561

105 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,900 45,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลลกัษณ์  แดงโสภณ 45,900 น.ส.กมลลกัษณ์  แดงโสภณ 45,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.537/61                 27 

มีนาคม 2561

106 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,650 37,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.วริะยา มณีกลาง 37,650 น.ส.วริะยา มณีกลาง 37,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.538/61                 27 

มีนาคม 2561

107 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 43,800 43,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุณีย์ ชษุณานนัท์ 43,800 น.ส.อษุณีย์ ชษุณานนัท์ 43,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.539/61                 27 

มีนาคม 2561

108 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 49,500 49,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 49,500 น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 49,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.540/61                 27 

มีนาคม 2561

109 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,350 34,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.สชุามาศ ชชัวาลกิจกุล 34,350 น.ส.สชุามาศ ชชัวาลกิจกุล 34,350

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.541/61                 27 

มีนาคม 2561

110 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 42,000 น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.542/61                 27 

มีนาคม 2561

111 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,460 35,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 35,460 น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 35,460

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.543/61                 27 

มีนาคม 2561

112 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 38,580 38,580 เฉพาะเจาะจง นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 38,580 นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 38,580

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.544/61                 27 

มีนาคม 2561

113 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 62,460 62,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราณี แซด่า่น 62,460 น.ส.วราณี แซด่า่น 62,460

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.545/61                 27 

มีนาคม 2561

114 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 56,100 56,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภจูฑุา  ศรีวลิยั 56,100 น.ส.ภจูฑุา  ศรีวลิยั 56,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.546/61                 27 

มีนาคม 2561

115 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,120 36,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาภรณ์ ปัน้ผล 36,120 น.ส.สภุาภรณ์ ปัน้ผล 36,120

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.547/61                 27 

มีนาคม 2561

116 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,300 39,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 39,300 น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 39,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.548/61                 27 

มีนาคม 2561



117 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายรุ้ง ทยุเที่ยงสตัย์ 84,000 น.ส.สายรุ้ง ทยุเที่ยงสตัย์ 84,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.549/61                 27 

มีนาคม 2561

118 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 52,740 52,740 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินดา บวัทัง่ 52,740 น.ส.รินดา บวัทัง่ 52,740

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.550/61                 27 

มีนาคม 2561

119 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 38,040 38,040 เฉพาะเจาะจง
น.ส.นภาวรรณ  ทอง

ประไพพกัตร์
38,040

น.ส.นภาวรรณ  ทองประไพ

พกัตร์
38,040

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.551/61                 27 

มีนาคม 2561

120 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,930 45,930 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 45,930 น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 45,930

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.552/61                 27 

มีนาคม 2561

121 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 46,800 46,800 เฉพาะเจาะจง นายบญุเสริม ผกัใหม 46,800 นายบญุเสริม ผกัใหม 46,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.553/61                 27 

มีนาคม 2561

122 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 52,500 52,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์วมิล สกุลกันต์ 52,500 น.ส.พิมพ์วมิล สกุลกันต์ 52,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.554/61                 27 

มีนาคม 2561

123 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,450 45,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 45,450 น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 45,450

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.555/61                 27 

มีนาคม 2561

124 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,100 35,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุมิล บงัมาย 35,100 น.ส.สวุมิล บงัมาย 35,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.556/61                 27 

มีนาคม 2561

125 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 54,180 54,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรลกัษณ์ หล้าจนัทร์ดา 54,180 น.ส.วรลกัษณ์ หล้าจนัทร์ดา 54,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.557/61                 27 

มีนาคม 2561

126 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 47,310 47,310 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 47,310 น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 47,310

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.558/61                 27 

มีนาคม 2561

127 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 60,900 60,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัแก้ว  กังสดาลอ าไพ 60,900 น.ส.ขวญัแก้ว  กังสดาลอ าไพ 60,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.559/61                 27 

มีนาคม 2561

128 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นพรัตน์ จนัทร์ท า 33,000 น.ส.นพรัตน์ จนัทร์ท า 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.560/61                 27 

มีนาคม 2561

129 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดารณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดารณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.561/61                 27 

มีนาคม 2561



130 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,240 39,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัจิรา หวงัดี 39,240 น.ส.ณฐัจิรา หวงัดี 39,240

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.562/61                 27 

มีนาคม 2561

131 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,250 44,250 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 44,250 น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 44,250

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.563/61                 27 

มีนาคม 2561

132 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 52,500 52,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อิชยา ดาวเรือง 52,500 น.ส.อิชยา ดาวเรือง 52,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.564/61                 27 

มีนาคม 2561

133 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัย์ชนก ชา่งเจริญ 33,000 น.ส.ธนัย์ชนก ชา่งเจริญ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.565/61                 27 

มีนาคม 2561

134 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,350 34,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 34,350 น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 34,350

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.566/61                 27 

มีนาคม 2561

135 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 33,000 น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.567/61                 27 

มีนาคม 2561

136 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,600 33,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณา พฒุซ้อน 33,600 น.ส.กฤษณา พฒุซ้อน 33,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.568/61                 27 

มีนาคม 2561

137 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,500 37,500 เฉพาะเจาะจง นายธนนารถ คล้ายด า 37,500 นายธนนารถ คล้ายด า 37,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.569/61                 27 

มีนาคม 2561

138 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,050 37,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณี พอ่ค้า 37,050 น.ส.อรุณี พอ่ค้า 37,050

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.570/61                 27 

มีนาคม 2561

139 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,040 35,040 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยศีรี 35,040 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยศีรี 35,040

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.571/61                 27 

มีนาคม 2561

140 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 40,500 40,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 40,500 น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 40,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.572/61                 27 

มีนาคม 2561

141 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,310 35,310 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพริมา แสงรัตน์ 35,310 น.ส.พิมพริมา แสงรัตน์ 35,310

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.573/61                 27 

มีนาคม 2561

142 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,800 34,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 34,800 น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 34,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.574/61                 27 

มีนาคม 2561



143 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 83,130 83,130 เฉพาะเจาะจง นายคมสนั เลิศประเสริฐ 83,130 นายคมสนั เลิศประเสริฐ 83,130

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.575/61                 27 

มีนาคม 2561

144 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรศปุต์ 33,000 น.ส.ชลเกษตร ชีรศปุต์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.576/61                 27 

มีนาคม 2561

145 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,710 31,710 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 31,710 น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 31,710

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.577/61                 27 

มีนาคม 2561

146 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 38,610 38,610 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 38,610 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 38,610

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.578/61                 27 

มีนาคม 2561

147 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงศ์ 34,200 น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงศ์ 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.579/61                 27 

มีนาคม 2561

148 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.580/61                 27 

มีนาคม 2561

149 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนดัดา จนัทะบตัร์ 33,000 น.ส.ปนดัดา จนัทะบตัร์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.581/61                 27 

มีนาคม 2561

150 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายสทุิน พรหมคง 3,600 นายสทุิน พรหมคง 3,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.582/61                 27 

มีนาคม 2561

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้หรือ

จ้าง

1

ซือ้หมึกเคร่ืองพิมพ์และหมึก

เคร่ืองโทรสาร

(มี.ค. 61)

348,495.00 348,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ด.ีด.ีคอม 348,495.00 ร้าน ด.ีด.ีคอม 348,495.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
บซด.34/61

ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2561

2

ซือ้วสัดสุ านกังานและวสัดงุานบ้านงาน

ครัว

(มี.ค. 61)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ป.ราชา ออโต้ เซอร์วสิ 

จก.
60,000.00 บ. ป.ราชา ออโต้ เซอร์วสิ จก. 60,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บซ.ด.35/61

ลงวนัที่ 23 มี.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักด่านอาหารและยา

วันที่     31     เดือน     มีนาคม    พ.ศ. 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง



3 สอบเทียบเคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง
อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
963.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
963.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด.126/61 ลว 5 มี.ค. 61

4 สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
1,284.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
1,284.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.127/61 ลว 5 มี.ค. 61

5
ซอ่มแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน

 3917
16,959.50 16,959.50 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 16,959.50 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 16,959.50 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.199/61         วนัที่ 

29 มี.ค. 61

6
จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ืองรถยนต์ กพ 

1506
25,751.69 25,751.69 วธีิเฉพาะเจาะจง บจก.สยามพระราม 5 25,751.69 บจก.สยามพระราม 5 25,751.69 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.122/61 ลว 8 มี.ค. 61

7 เชา่เหมารถตู้ จ.เชียงราย 18,000.00 18,000.00 วธีิเฉพาะเจาะจง นายบญุชว่ย ใจกว้าง 18,000.00 นายบญุชว่ย ใจกว้าง 18,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.125(1)/61 ลว 2 มี.ค. 61

บจก.ดอกเบีย้ 1,200,000.00

หจก.อรุณการพิมพ์ 799,400.00

หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ 170,000.00

9
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธรุการและงานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์
130,200.00 130,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พวงเพ็ญ  กลางรักษ์ 130,200.00 น.ส.พวงเพ็ญ  กลางรักษ์ 130,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.131/61 ลว. 27 มี.ค. 61

10 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธรุการ 87,900.00 87,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาภาวดี   ม่วงโมรา 87,900.00 น.ส.อาภาวดี   ม่วงโมรา 87,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.132/61 ลว. 27 มี.ค. 61

11 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธรุการ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ประภาพรรณ   เชาวน์

คณุ
67,500.00 น.ส.ประภาพรรณ   เชาวน์คณุ 67,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.133/61 ลว. 27 มี.ค. 61

12
ผู้ชว่ยปฏิบตัิงานธรุการด้านพสัด ุ- 

ครุภณัฑ์
67,920.00 67,920.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร 67,920.00 นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร 67,920.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.134/61 ลว. 27 มี.ค. 61

13 พนกังานขบัรถยนต์ 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง 59,400.00 นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง 59,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.135/61 ลว. 27 มี.ค. 61

14 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานด้านพสัดุ 68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ ปรากฎผล 68,400.00 นายอานนท์ ปรากฎผล 68,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.136/61 ลว. 27 มี.ค. 61

15 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่กลุม่พฒันาระบบ 92,880.00 92,880.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.เบญจกานี  ลิม้ทอง

เจริญ
92,880.00 น.ส.เบญจกานี  ลิม้ทองเจริญ 92,880.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.137/61 ลว. 27 มี.ค. 61

16 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่กลุม่พฒันาระบบ 108,600.00 108,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนภา   พุ่มด้วง 108,600.00 น.ส.เนตรนภา   พุ่มด้วง 108,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.138/61 ลว. 27 มี.ค. 61

17 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่กลุม่พฒันาระบบ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวตั  ปิยะปราโมทย์ 150,000.00 นายเรวตั  ปิยะปราโมทย์ 150,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.139/61 ลว. 27 มี.ค. 61

18 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่กลุม่พฒันาระบบ 75,300.00 75,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ   ศากรณ์ 75,300.00 น.ส.ทิพวรรณ   ศากรณ์ 75,300.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.140/61 ลว. 27 มี.ค. 61

19 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่กลุม่พฒันาระบบ 60,600.00 60,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด 60,600.00 น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด 60,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.141/61 ลว. 27 มี.ค. 61

20 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่กลุม่พฒันาระบบ 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตรีรัตน์   ดวงแข 59,400.00 น.ส.ตรีรัตน์   ดวงแข 59,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.142/61 ลว. 27 มี.ค. 61

21
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านกั

ดา่นอาหารและยา
132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางอาภาภรณ์   ปิยะ

ปราโมทย์
132,000.00 นางอาภาภรณ์   ปิยะปราโมทย์ 132,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.143/61 ลว. 27 มี.ค. 61

22
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภิดา   สโุพธิณะ 79,800.00 น.ส.โสภิดา   สโุพธิณะ 79,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.144/61 ลว. 27 มี.ค. 61

23
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานติดตามและ

ปราบปราม
71,040.00 71,040.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 71,040.00 น.ส.เพ็ชรรุ่ง  ชิดทองสกุณี 71,040.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.145/61 ลว. 27 มี.ค. 61

170,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.125(1)/61 ลว 2 มี.ค. 618
จ้างท าคูมื่อประกอบการตรวจสอบ

เภสชัภณัฑ์วตัถอุอกฤทธ์ิและยาเสพติด
1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์



24
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานประมวล

หลกัฐาน
33,900.00 33,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา   เที่ยนมณี 33,900.00 น.ส.ลลิตา   เที่ยนมณี 33,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.146/61 ลว. 27 มี.ค. 61

25
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานประมวล

หลกัฐาน
67,800.00 67,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชมน  ขนัทอง 67,800.00 น.ส.ลลิตา   เที่ยนมณี 67,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.147/61 ลว. 27 มี.ค. 61

26
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานในการ

ประสานงานด้านตา่งประเทศ
125,100.00 125,100.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน   นกุันยา 125,100.00 นางแสงเดือน   นกุันยา 125,100.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.148/61 ลว. 27 มี.ค. 61

27
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฎิบตัิงานระบบ

คณุภาพดา่นอาหารและยา
103,200.00 103,200.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.กิตติยา   องอาจ

สามารถ
103,200.00 น.ส.กิตติยา   องอาจสามารถ 103,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.149/61 ลว. 27 มี.ค. 61

28 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ส านกัดา่นอาหารและยา 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมบรูณ์   บญุกิจ

อนสุรณ์
66,000.00 นายสมบรูณ์   บญุกิจอนสุรณ์ 66,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.150/61 ลว. 27 มี.ค. 61

29
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานระบบ

คณุภาพดา่นอาหารและยา
70,800.00 70,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน 70,800.00 น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน 70,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.151/61 ลว. 27 มี.ค. 61

30
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์
55,400.00 55,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัฑิณี  จนัทร์กระจา่ง 55,400.00 น.ส.ณฐัฑิณี  จนัทร์กระจา่ง 55,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.152/61 ลว. 27 มี.ค. 61

31

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ด้านธรุการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

(คลงัสินค้า)

105,300.00 105,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จรินทร์   ศรีพงษ์ 105,300.00 น.ส.จรินทร์   ศรีพงษ์ 105,300.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.153/61 ลว. 27 มี.ค. 61

32 พนกังานขบัรถยนต์ 79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล   แก้วเผือก 79,800.00 นายวรพล   แก้วเผือก 79,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.154/61 ลว. 27 มี.ค. 61

33
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู
150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาภรณ์    อ านวยกิจ 150,000.00 น.ส.สภุาภรณ์    อ านวยกิจ 150,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.155/61 ลว. 27 มี.ค. 61

34
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)
68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 68,400.00 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 68,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.156/61 ลว. 27 มี.ค. 61

35
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)
68,400.00 68,400.00 น.ส.กังสดาล  นาคเกิด 68,400.00 น.ส.กังสดาล  นาคเกิด 68,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.157/61 ลว. 27 มี.ค. 61

36
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)
66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ   ตนัสงูเนิน 66,000.00 น.ส.เบญจมาศ   ตนัสงูเนิน 66,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.158/61 ลว. 27 มี.ค. 61

37
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
116,460.00 116,460.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิรดา   กลางรักษ์ 116,460.00 น.ส.ศศิรดา   กลางรักษ์ 116,460.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.159/61 ลว. 27 มี.ค. 61

38
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
117,840.00 117,840.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฤดี   เล็กการดี 117,840.00 น.ส.มลฤดี   เล็กการดี 117,840.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.160/61 ลว. 27 มี.ค. 61

39
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
110,520.00 110,520.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.วฒิุวรรณ   เลิศววิฒัน์

ชยัยะ
110,520.00 น.ส.วฒิุวรรณ   เลิศววิฒัน์ชยัยะ 110,520.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.161/61 ลว. 27 มี.ค. 61



40
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
112,500.00 112,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินิรันดร์   ศรีธราพงศ์ 112,500.00 น.ส.ศิรินิรันดร์   ศรีธราพงศ์ 112,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.162/61 ลว. 27 มี.ค. 61

41
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.พริมรัศม์ิ   กฤษณ

ประพนัธ์
89,400.00 น.ส.พริมรัศม์ิ   กฤษณประพนัธ์ 89,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.163/61 ลว. 27 มี.ค. 61

42
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา

ไปรษณีย์
132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรุตา  จนัทวงษ์ 132,000.00 นางศรุตา  จนัทวงษ์ 132,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.164/61 ลว. 27 มี.ค. 61

43
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานด้านธรุการ ณ

 ดา่นอาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
92,760.00 92,760.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร    มฮู าหมดั 92,760.00 นางจิราพร    มฮู าหมดั 92,760.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.165/61 ลว. 27 มี.ค. 61

44
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา 

ทา่เรือกรุงเทพ
103,980.00 103,980.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศานาถ   ฤทธิชยั 103,980.00 น.ส.นิศานาถ   ฤทธิชยั 103,980.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.166/61 ลว. 27 มี.ค. 61

45 พนกังานขบัรถยนต์ 7,580.00 7,580.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัพนัธ์   กลิน่หอม 7,580.00 นายสมัพนัธ์   กลิน่หอม 7,580.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.167/61 ลว. 27 มี.ค. 61

46
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรานี   พุ่มพวง 84,000.00 น.ส.ปรานี   พุ่มพวง 84,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.168/61 ลว. 27 มี.ค. 61

47
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา 

ทา่เรือกรุงเทพ
68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรวดี  ศรีสกุใส 68,400.00 น.ส.ภทัรวดี  ศรีสกุใส 68,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.170/61 ลว. 27 มี.ค. 61

48
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา 

ลาดกระบงั
103,500.00 103,500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรรณลกัษณ์   โพธ์ิ

ศรีอุน่
103,500.00 น.ส.พรรณลกัษณ์   โพธ์ิศรีอุน่ 103,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.171/61 ลว. 27 มี.ค. 61

49
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา 

ลาดกระบงั
79,980.00 79,980.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลกัษณ์   แซต่ัน้ 79,980.00 นายเอกลกัษณ์   แซต่ัน้ 79,980.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.172/61 ลว. 27 มี.ค. 61

50 พนกังานขบัรถยนต์ 65,280.00 65,280.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธุ์    ธนะเพ่ิม 65,280.00 นายพงษ์พนัธุ์    ธนะเพ่ิม 65,280.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.173/61 ลว. 27 มี.ค. 61

51
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาลาดกระบงั
82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พาซีย๊ะ   มซูอ 82,800.00 น.ส.พาซีย๊ะ   มซูอ 82,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.174/61 ลว. 27 มี.ค. 61

52
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ดา่น

อาหารและยา ปท.10
80,640.00 80,640.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี 80,640.00 น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี 80,640.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.175/61 ลว. 27 มี.ค. 61

53

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือเอกชนบริษัทแอค

ท-ูลั่

80,640.00 80,640.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.พชัราภรณ์   สอน

สงคราม
80,640.00 น.ส.พชัราภรณ์   สอนสงคราม 80,640.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.176/61 ลว. 27 มี.ค. 61

54 พนกังานขบัรถยนต์ 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวรินทร  เช่ียวชาญผล 59,400.00 นายวรินทร  เช่ียวชาญผล 59,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.177/61 ลว. 27 มี.ค. 61

55
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่เรือ

แหลมฉบงั
93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิตติกา   ชีวะเจริญ 93,000.00 นางกิตติกา   ชีวะเจริญ 93,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.178/61 ลว. 27 มี.ค. 61

56
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการดา่น

อาหารและยาทา่เรือแหลมฉบงั
94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัญจรัตน์   บตัรมาก 94,800.00 น.ส.ปัญจรัตน์   บตัรมาก 94,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.179/61 ลว. 27 มี.ค. 61



57

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมลูการน าเข้า

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ และจดัเรียงเอกสาร

น าเข้าผลิตภณัฑ์สขุภาพ

77,760.00 77,760.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.วจีพร   สวุรรณเรือง

ฉาย
77,760.00 น.ส.วจีพร   สวุรรณเรืองฉาย 77,760.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.180/61 ลว. 27 มี.ค. 61

58
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือแหลมฉบงั
85,200.00 85,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ์   ไชยทองยศ 85,200.00 น.ส.วราภรณ์   ไชยทองยศ 85,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.181/61 ลว. 27 มี.ค. 61

59
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่เก็บตวัอย่าง ดา่นอาหาร

และยาทา่เรือแหลมฉบงั
23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารุณี   บาลี 23,200.00 น.ส.วารุณี   บาลี 23,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.182/61 ลว. 27 มี.ค. 61

60
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่เก็บตวัอย่าง ดา่นอาหาร

และยาทา่เรือแหลมฉบงั
66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 66,000.00 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 66,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.183/61 ลว. 27 มี.ค. 61

61
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาทา่

อากาศยานเชียงราย จ. เชียงราย
113,520.00 113,520.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา   ขตัิยะราช 113,520.00 นางวาสนา   ขตัิยะราช 113,520.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.184/61 ลว. 27 มี.ค. 61

62
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา แม่

สาย จ.เชียงราย
120,780.00 120,780.00 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์   ไชยศรี 120,780.00 นางธิดารัตน์   ไชยศรี 120,780.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.185/61 ลว. 27 มี.ค. 61

63
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา แม่

สาย จ.เชียงราย
79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สชุาดา   หงษ์ค า 79,200.00 น.ส.สชุาดา   หงษ์ค า 79,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.186/61 ลว. 27 มี.ค. 61

64
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรเชท   ศรีกันไชย 108,000.00 นายวรเชท   ศรีกันไชย 108,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.187/61 ลว. 27 มี.ค. 61

65
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธง   วชิาเร็ว 115,200.00 นายธง   วชิาเร็ว 115,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.188/61 ลว. 27 มี.ค. 61

66
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา ปา

ดงัเบซาร์ จ.สงขลา
103,200.00 103,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 103,200.00 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 103,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.189/61 ลว. 27 มี.ค. 61

67
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา ปา

ดงัเบซาร์ จ.สงขลา
79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกสร   คละจิตร 79,200.00 น.ส.เกสร   คละจิตร 79,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.190/61 ลว. 27 มี.ค. 61

68 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาสะเดา 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัวดี   เจริญศิลป์ 79,200.00 น.ส.ณฐัวดี   เจริญศิลป์ 79,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.191/61 ลว. 27 มี.ค. 61

69 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาสะเดา 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.เกษวรินทร์   วงษ

สวุรรณ
79,200.00 น.ส.เกษวรินทร์   วงษสวุรรณ 79,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.192/61 ลว. 27 มี.ค. 61

70 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยาสะเดา 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิษฎ์   กระจายศรี 79,200.00 นายเตชิษฎ์   กระจายศรี 79,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.193/61 ลว. 27 มี.ค. 61

71
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
85,200.00 85,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ไชยรัตน์ 85,200.00 นายเอกราช   ไชยรัตน์ 85,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.194/61 ลว. 27 มี.ค. 61

72
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
85,200.00 85,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์   เมืองแก้ว 85,200.00 นายอานนท์   เมืองแก้ว 85,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.195/61 ลว. 27 มี.ค. 61

73
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา

ทา่เรือน า้ลกึสงขลา จ.สงขลา
87,600.00 87,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พฤษพรรณ   บญุเพ็ชร 87,600.00 น.ส.พฤษพรรณ   บญุเพ็ชร 87,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.196/61 ลว. 27 มี.ค. 61



74
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา

ทา่เรือน า้ลกึสงขลา จ.สงขลา
79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 79,200.00 น.ส.กุลญาดา  เหลือผล 79,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.197/61 ลว. 27 มี.ค. 61

75
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณัฑิรา   ธนะสมบตัิ 88,200.00 น.ส.มณัฑิรา   ธนะสมบตัิ 88,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.198/61 ลว. 27 มี.ค. 61

๑
โครงการชัง่ใจก่อนใช้ยาลดภยัร้ายเชือ้

ดือ้ยา ปวงประชาสขุภาพดี
๔,๔๘๗,๕๘๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด ๔,๖๐๐,๐๐๐ บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด ๔,๖๐๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้ชนะการ

     สญัญาจ้างที่ ๓๐/๒๕๖๑     

วนัที่ ๘/๑/๒๕๖๑

๒ โครงการชมุชนสขุภาพด(ีhealth for all) ๙,๕๒๖,๐๐๐ ๙,๘๔๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท นารา ซีซเท็ม จ ากัด ๙,๕๒๖,๐๐๐ บริษัท นารา ซีซเท็ม จ ากัด ๙,๕๒๖,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้คะแนนรวม

สงูสดุ

     สญัญาจ้างที่ ๓๒/๒๕๖๑     

วนัที่ ๒๓/๑/๒๕๖๑

๓

โครงการสร้างความรู้รอบด้าน

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เพ่ือคนไทยสขุภาพดี

อย่างยัง่ยืน

๕,๘๘๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท คีน อายน์ จ ากัด ๕,๘๘๐,๐๐๐ บริษัท คีน อายน์ จ ากัด ๕,๘๘๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้คะแนนรวม

สงูสดุ

    สญัญาจ้างที่ ๓๘/๒๕๖๑     

วนัที่ ๙/๒/๒๕๖๑

๔ พิมพ์คูมื่อฝึกอบรม ๙๖,๓๐๐ ๙๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ร าไทยเพรส จ ากัด ๙๖,๓๐๐ บริษัท ร าไทยเพรส จ ากัด ๙๖,๓๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

        บจ.พศ.๘๑/๒๕๖๑       

วนัที่ ๙/๓/๒๕๖๑

๕ พิมพ์คูมื่อ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์

 จ ากัด
๕๐๐,๐๐๐

บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ 

จ ากัด
๕๐๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

        บจ.พศ. ๘๒/๒๕๖๑       

วนัที่ ๑๔/๓/๒๕๖๑

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน..มีนาคม...๒๕๖๑......

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

วนัที…่๒...เดือน....เมษายน......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........



๖ ซอ่มห้องน า้ชายและห้องน า้หญิง ๕,๓๒๙ ๕,๓๒๙ เฉพาะเจาะจง ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๕,๓๒๙ ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๕,๓๒๙

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

        บจ.พศ.๘๓/๒๕๖๑       

วนัที่ ๑๔/๓/๒๕๖๑

๗ ผลิตและเผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ๔๙๔,๓๔๐ ๔๙๔,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท โนวา อินเตอร์ แอ็ด 

จ ากัด
๔๙๔,๓๔๐ บริษัท โนวา อินเตอร์ แอ็ด จ ากัด ๔๙๔,๓๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

        บจ.พศ.๘๔/๒๕๖๑       

วนัที่ ๑๔/๓/๒๕๖๑

๘
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๗,๖๐๐ ๒๗,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา ธนธนวฒัน์ ๒๗,๖๐๐ นางสาวรมิดา ธนธนวฒัน์ ๒๗,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๘๕/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๙
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๕,๖๐๐ ๒๕,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสวุรรณ บวังาม ๒๕,๖๐๐ นางสาวณฐัสวุรรณ บวังาม ๒๕,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๘๖/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๐
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๓๐,๖๐๐ ๓๐,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวริทธ์ิพล ชนุหสวุรรณ ๓๐,๖๐๐ นายวริทธ์ิพล ชนุหสวุรรณ ๓๐,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๘๗/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๑
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์ ๒๙,๐๐๐ นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์ ๒๙,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๘๘/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๒
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๙,๓๖๐ ๒๙,๓๖๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๒๙,๓๖๐ นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๒๙,๓๖๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๘๙/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๓
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๖,๓๐๐ ๒๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ใจสมคัร ๒๖,๓๐๐ นางสาวชลิตา ใจสมคัร ๒๖,๓๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๐/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๔
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี ๒๐,๐๐๐ นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี ๒๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๑/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๕
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจมาศ พนัทวี ๔๖,๐๐๐ นางสาวเบ็ญจมาศ พนัทวี ๔๖,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๒/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๖
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๖,๔๐๐ ๒๖,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยาพชัร สีดา ๒๖,๔๐๐ นางสาวปิยาพชัร สีดา ๒๖,๔๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๓/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑



๑๗
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๓,๓๒๐ ๒๓,๓๒๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๒๓,๓๒๐ นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๒๓,๓๒๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๔/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๘
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนวลพรรณ สขุสนัต์รุ่งเรือง ๑๖,๐๐๐ นางนวลพรรณ สขุสนัต์รุ่งเรือง ๑๖,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๕/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๑๙
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๓๙,๙๐๐ ๓๙,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปภสัสร ผลโพธ์ิ ๓๙,๙๐๐ นางสาวปภสัสร ผลโพธ์ิ ๓๙,๙๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๖/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๐
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนชุ หาหลกั ๒๐,๐๐๐ นางสาวปิยนชุ หาหลกั ๒๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๗/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๑
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์ มีมอญ ๒๐,๐๐๐ นางสาวทศันีย์ มีมอญ ๒๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๘/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๒
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๔,๘๒๐ ๒๔,๘๒๐ เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์เกียรติ อรมยั ๒๔,๘๒๐ นายด ารงค์เกียรติ อรมยั ๒๔,๘๒๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๙๙/๒๕๖๑         

วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๓
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนะรารัตน์ แสนสขุ ๓๕,๐๐๐ นางสาวนะรารัตน์ แสนสขุ ๓๕,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๑๐๐/๒๕๖๑        

 วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๔
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล พิพฒัน์ภมิู ๓๒,๔๐๐ นางสาวกรกมล พิพฒัน์ภมิู ๓๒,๔๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๑๐๑/๒๕๖๑        

 วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๕
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๖,๖๐๐ ๒๖,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ ๒๖,๖๐๐ นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ ๒๖,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๑๐๒/๒๕๖๑        

 วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๖
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตเ่มษายน61-

พฤษภาคม61
๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี ใจปลืม้ ๒๔,๐๐๐ นางสาวเกศินี ใจปลืม้ ๒๔,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๑๐๓/๒๕๖๑        

 วนัที่ ๒๖/๓/๒๕๖๑

๒๗
ออกแบบ ผลิตโปสเตอร์และจดัหา

อปุกรณ์
๑๙,๓๖๗ ๑๙,๓๖๗ เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลาย

แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด
๑๙,๓๖๗

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
๑๙,๓๖๗

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๑๐๔/๒๕๖๑        

 วนัที่ ๒๙/๓/๒๕๖๑



๒๘ จ้างท าตรายาง ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ๑,๒๔๐ ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ๑,๒๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

         บจ.พศ.๑๐๕/๒๕๖๑        

 วนัที่ ๓๐/๓/๒๕๖๑

๒๙
โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภยั 

หา่งไกลโรค NCDs
๙,๒๕๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท นารา ซีซเท็ม จ ากัด ๙,๒๕๐,๐๐๐ บริษัท นารา ซีซเท็ม จ ากัด ๙,๒๕๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้คะแนนรวม

สงูสดุ

    สญัญาจ้างที่ ๒๙/๒๕๖๑      

วนัที่ ๑๐/๑/๒๕๖๑

๓๐
ผลิตและเผยแพร่วารสารเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์
๑,๓๘๗,๕๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๑,๓๘๗,๕๐๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๑,๓๘๗,๕๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้คะแนนรวม

สงูสดุ

    สญัญาจ้างที่ ๔๓/๒๕๖๑      

วนัที่ ๒/๓/๒๕๖๒

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้และจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 เบิกเงินคา่จ้างเปลีย่นฝ่าสบู 92,461.91 92,461.91 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง บ. สยามพระราม5 จ ากกัด 92461.91 บ. สยามพระราม5 จ ากกัด 92,461.91 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/572 ลว.6 มีค.61

เคร่ืองยนต์ รถยนต์ นง6628 นน ส านกังานใหญ่ ส านกังานใหญ่ และคณุลกัษณะเฉพาะ คบจ.51/2561 ลว.14 มีค.61

เสนอราคา 92,461.91 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 เบิกเงินคา่ซือ้กระดาษเพ่ือพิมพ์บตัร 32,100.00 32,100.00 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด 32,100.00 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด  32,101 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/678 ลว.20 กพ.61

พนกังานเจ้าหน้าที่ และคณุลกัษณะเฉพาะ คบซ.9/2561 ลว.14มีค.61

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)     กอง สง่เสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

วนัที่     30     เดือน   มีนาคม     พ.ศ.  2561



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้กระดาษสติกเกอร์ 9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง
กิจเจริญการค้า

เสนอราคา 9,000 บาท

กิจเจริญการค้า

วงเงิน 9,000 บาท
มีคณุภาพและบริการดี

ใบสัง่จ้างที่ บซส.9/2561

ลว.20 มี.ค.61

2
จ้างถ่ายเอกสารการโอนข้อมลู

ใบจดแจ้ง
22,414.40        22,414.40      เฉพาะเจาะจง

เฮงก๊อปปี้

เสนอราคา 22,414.40 บาท

เฮงก๊อปปี้

วงเงิน  22,414.40 บาท

คณุลกัษณะของงานจ้างตรงกับ

ความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.82/2561ลว.12

 มี.ค.61

3 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 62,550.00 62,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจนาลยั  กงวงศ์ 

เสนอราคา 62,550 บาท

นางสาวพจนาลยั  กงวงศ์ วงเงิน

 62,550 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.83/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

4 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 53,070.00 53,070.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกัลยกร  สิทธิการ 

เสนอราคา 53,070 บาท

นางสาวกัลยกร  สิทธิการ วงเงิน

  53,070 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.84/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

5 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 64,530.00 64,530.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจวรรณ  ชโลธร 

เสนอราคา 64,530 บาท

นางสาวพจวรรณ  ชโลธร วงเงิน

  64,530 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.85/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

6 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,590.00 79,590.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวฉันทนา  แสวงผล 

เสนอราคา 79,590 บาท

นางสาวฉันทนา  แสวงผล 

วงเงิน  79,590 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.86/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

7 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,710.00 79,710.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจนัทนา  บรรจง

เกต ุ

เสนอราคา  79,710 บาท

นางสาวจนัทนา  บรรจงเกต ุ

วงเงิน   79,710 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.87/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

8 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 65,550.00 65,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชตุิมา  หณุเวช 

เสนอราคา 65,550 บาท

นางสาวชตุิมา  หณุเวช 

วงเงิน  65,550 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.88/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

9 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 39,990.00 39,990.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปาริฉัตร์  ใบเจริญ

เสนอราคา 39,990 บาท

นางสาวปาริฉัตร์  ใบเจริญ

วงเงิน  39,990 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.89/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

10 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 54,420.00 54,420.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจไุรรัตน์  บญุสวน 

เสนอราคา 54,420 บาท

นางสาวจไุรรัตน์  บญุสวน 

วงเงิน  54,420 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.90/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

11 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรทิพย์  ด้วงจาด

เสนอราคา 69,300 บาท

นางสาวพรทิพย์  ด้วงจาด

วงเงิน  69,300 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.91/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

12 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 76,740.00 76,740.00 เฉพาะเจาะจง
นายพรศกัดิ ์ ศรีไพริน

เสนอราคา 76,740 บาท

นายพรศกัดิ ์ ศรีไพริน

วงเงิน  76,740 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.92/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

ช่ือหน่วยงาน......ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส าอาง).......

วันที่      เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561



13 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 77,640.00 77,640.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิราพร  เฉลียงพจน์

เสนอราคา 77,640 บาท

นางสาวจิราพร  เฉลียงพจน์

วงเงิน  77,640 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.93/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

14 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 76,470.00 76,470.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

เสนอราคา 76,470 บาท

นางสาวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

วงเงิน  76,470 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.94/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

15 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 29,790.00 29,790.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 

เสนอราคา  29,790

นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 

วงเงิน   29,790

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.95/2561 

ลว. 26 มี.ค.61

16 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมชัฌาภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี

เสนอราคา 47,250 บาท

นางสาวมชัฌาภรณ์  สขุพฒัณ์ธี

 วงเงิน  47,250 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.96/2561

ลว.26 มี.ค.61

17
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

49,620.00 49,620.00 เฉพาะเจาะจง
นายธีรยทุธ  ผ่องฉว ี

เสนอราคา 49,620 บาท

นายธีรยทุธ  ผ่องฉว ี

วงเงิน  49,620 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.97/2561

ลว. 26 มี.ค.61

18

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

33,090.00 33,090.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปะ

จิตติ

เสนอราคา  33,090 บาท

นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปะจิตติ

วงเงิน   33,090 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.98/2561

ลว. 26 มี.ค.61

19
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายพงศ์ธร  งามสงวน 

เสนอราคา 30,000 บาท

นายพงศ์ธร  งามสงวน 

วงเงิน  30,000 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.99/2561

ลว. 26 มี.ค.61

20
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายมณฑป  ดิษกุล

เสนอราคา 25,500 บาท

นายมณฑป  ดิษกุล

วงเงิน  25,500 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.100/2561

ลว. 28 มี.ค.61

21
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

78,585.00 78,585.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสลกัจิต  สืบอาษา

เสนอราคา 78,585 บาท

นางสาวสลกัจิต  สืบอาษา

วงเงิน  78,585 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.101/2561

ลว. 28 มี.ค.61

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างพิมพ์หนงัสือคูมื่อผู้ควบคมุ 374,500.00      374,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.บอร์น ท ูบี พบัลิชช่ิง จก บ.บอร์น ท ูบี พบัลิชช่ิง จก เสนอราคาต ่าสดุ บจ.ว.46/2561

การใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง เสนอราคา 374,500 บาท จ้าง  374,500 บาท ลว.21 มีค.61

จ านวน  1,000 เลม่

วันที่ .......31...... เดือน ...มีนาคม.......... พ.ศ. 2561 (1)

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)..ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)



2 จ้างเหมาปฏิบตัิงานฝ่ายบริหาร 50,040.00        50,040.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวดารุณี จิตประสาน นางสาวดารุณี จิตประสาน วงเงินในงบประมาณ บจ.ว.47/2561

งานทัว่ไปกลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย เสนอราคา 50,040 บาท จ้าง 50,040  บาท ลว.29  มีค.61

(เม.ย. - มิ.ย.61)

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการเพ่ือ

สนบัสนนุการให้ค าแนะน าผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

24,000.- บาท 24,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์ คงเพชร

ราคาที่เสนอ 24,000.- บาท

น.ส.นารีรัตน์ คงเพชร

ราคาที่จ้าง 24,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 41/๒๕๖๑

14 มี.ค.61

2 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

พิจารณาค าขอขึน้ทะเบียนต ารับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90,0๐๐.- บาท 90,0๐๐.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.เปรมจิตติ เกษภิญโญ

ราคาที่เสนอ 90,0๐๐.- บาท

น.ส.เปรมจิตติ เกษภิญโญ

ราคาที่จ้าง 90,0๐๐.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 42/๒๕๖๑

14 มี.ค.61

3 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

พิจารณาค าขอขึน้ทะเบียนต ารับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90,0๐๐.- บาท 90,0๐๐.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัดาว ผู้เลือ่งลือ

ราคาที่เสนอ 90,0๐๐.- บาท

น.ส.ขวญัดาว ผู้เลือ่งลือ

ราคาที่จ้าง 90,0๐๐.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 43/๒๕๖๑

14 มี.ค.61

4 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่

เก่ียวกับการอนญุาตผลิตภณัฑ์สขุภาพ

100,000.- บาท 100,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นางวไิล บณัฑิตานกุูล

ราคาที่เสนอ 100,000.- 

บาท

นางวไิล บณัฑิตานกุูล

ราคาที่จ้าง 100,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 44/๒๕๖๑

14 มี.ค.61

5 จ้างปรับปรุงห้องการเงินอาคาร 6 ชัน้ 4 69,550.- บาท 69,550.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกแลนด์แอนด์

คอนสตรัคชัน่ จ ากัด

ราคาที่เสนอ 69,550.- บาท

บริษัท เอกแลนด์แอนด์คอน

สตรัคชัน่ จ ากัด

ราคาที่จ้าง 69,550.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 22/๒๕๖๑

14 มี.ค.61

6 จ้างท าทางลาดโครงสร้างเหล็กหน้า

อาคาร 6

55,000.- บาท 55,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกแลนด์แอนด์

คอนสตรัคชัน่ จ ากัด

ราคาที่เสนอ 55,000.- บาท

บริษัท เอกแลนด์แอนด์คอน

สตรัคชัน่ จ ากัด

ราคาที่จ้าง 55,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 23/๒๕๖๑

14 มี.ค.61

กองสง่เสริมการประกอบการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

วนัที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัลือกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561



7 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการเพ่ือ

สนบัสนนุการขึน้ทะเบียนต ารับยา

นวตักรรม

63,000.- บาท 63,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  น.ส.กานต์ญาพนัธ์ นนัทะ

วชิยั

ราคาที่เสนอ 63,000.- บาท

 น.ส.กานต์ญาพนัธ์ นนัทะวชิยั

ราคาที่จ้าง 63,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 45/๒๕๖๑

20 มี.ค.61

8 จ้างเหมาบริการจดัท าข้อเสนอในการ

พฒันางานรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการอนญุาตเคร่ืองมือแพทย์และ

เคร่ืองมือแพทย์ที่มีการวจิยัพฒันาและ

นวตักรรม

300,000.- บาท 300,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายชาพล รัตนพนัธ์

ราคาที่เสนอ 300,000.- 

บาท

นายชาพล รัตนพนัธ์

ราคาที่จ้าง 300,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 46/๒๕๖๑

26 มี.ค.61

9 จ้างเหมาบริการในการจดัท าข้อเสนอ

กฎหมายและค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการอนญุาตและก ากับ

ดแูลผลิตภณัฑ์สขุภาพ

360,000.- บาท 360,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายประพนธ์ อางตระกูล 

ราคาที่เสนอ 360,000.- 

บาท

นายประพนธ์ อางตระกูล

ราคาที่จ้าง 360,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 47/๒๕๖๑

28 มี.ค.61

10 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 2,7820.- บาท 2,7820.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

ราคาที่เสนอ 2,7820.- บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

ราคาที่จ้าง 2,7820.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 24/2561

28 มี.ค.61

11 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 260,720.- บาท 260,720.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด

ราคาที่เสนอ 260,720.- 

บาท

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด

ราคาที่ซือ้ 260,720.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะซือ้

สสผ.ซ 3/๒๕๖๑

28 มี.ค.61

แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้หรือ

จ้าง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 84,000 84,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม นางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   30/2561

เสนอราคา 84,000 บาท ราคาจ้าง 84,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2561

2 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 84,000 84,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกวรรณ หน่อนาค นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   31/2561

เสนอราคา 84,000 บาท ราคาจ้าง  84,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่...31.....เดือน...มีนาคม..พ.ศ....2561...

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน.......มีนาคม 2561..................

(ช่ือหน่วยงาน)....ศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ (ศรป.)......



3 จ้างซอ่ม ดรัม เคร่ืองพิมพ์ Fuji XEROX 8,850 8,850 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   32/2561

รุ่น Docuprint CM305 df เสนอราคา  8,850 บาท ราคาจ้าง  8,850 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561


