
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 10,325.50 บ. 10,325.50 บ. เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปณีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,325.50 บ. ร้ำนฐำปณีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,325.50 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 8/2562 

ลงวนัที่ 14 พ.ค. 62

2 ซือ้ลกูล้อส ำหรับรถเข็น 941.60                    941.60                    เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 941.60 กิจเจริญกำรค้ำ 941.60 มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึข้อควำม ที่ สธ 1014/191

ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

3 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 50,000.00 บ. 50,000.00 บ. เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัฐกำรจน์ พนัธ์มฆัวำฬ 50,000.00 บ. น.ส.ธนัฐกำญจน์ พนัธ์มฆัวำฬ 50,000.00 บ. ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 9/2562 

ลงวนัที่ 27 พ.ค.. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 66,165.-บำท 66,165.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร ค ำออ่น 66,165.-บำท น.ส. อวยพร ค ำออ่น 60,165.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 223/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 5 สงิหำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2562 

ช่ือหน่วยงำน ........กลุ่มพฒันำระบบบริหำร..........

วนัที่ 4 เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

 - ไม่มีผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในเดือน กรกฎำคม 62 -

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 37,500.-บำท 37,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพสันัย ออ่นน้อม 37,500.-บำท นำยพสันัย ออ่นน้อม 37,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 224/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 36,000.-บำท 36,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธำดำ 36,000.-บำท น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธำดำ 36,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 225/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 33,000.-บำท 33,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 33,000.-บำท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 33,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 226/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 40,395.-บำท 40,395.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ภทัรำวดี ภิรมย์รักษ์ 40,395.-บำท น.ส. ภทัรำวดี ภิรมย์รักษ์ 40,395.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 227/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 36,000.-บำท 36,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ชชัญำนัน สำตะมำน 36,000.-บำท น.ส.ชชัญำนัน สำตะมำน 36,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 228/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 33,000.-บำท 33,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธิดำ ฉตัรบรุำนนท์ชยั 33,000.-บำท น.ส.ณฐัธิดำ ฉตัรบรุำนนท์ชยั 33,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 229/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8 จ้ำงซอ่มประตชูำนพกัลฟิต์ 94,374.-บำท 94,374.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลเิวเตอร์ฯ 94,374.-บำท บริษัท รุ่งเจริญเอลลเิวเตอร์ฯ 94,374.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 230/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 4 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 38,300.-บำท 38,300.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 38,300.-บำท น.ส. สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 38,300.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 231/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 37,200.-บำท 37,200.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กญัญ์วรำ บญุคล้ำย 37,200.-บำท น.ส. กญัญ์วรำ บญุคล้ำย 37,200.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 232/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 33,000.-บำท 33,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.สมิตำ เมืองงำม 33,000.-บำท น.ส.สมิตำ เมืองงำม 33,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 233/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงพิมพ์หนังสอืฯ 37,500.-บำท 37,500.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญผลกรำฟฟิคฯ 37,500.-บำท หจก.เจริญผลกรำฟฟิคฯ 37,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 234/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 28,350.-บำท 28,350.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 235/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 34,350.-บำท 34,350.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ถิรพร วฒิุยำนันท์ 34,350.-บำท น.ส.ถิรพร วฒิุยำนันท์ 34,350.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 236/2562

                    



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงรถบสัปรับอำกำศ 16,000.-บำท 16,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 16,000.-บำท บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 16,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 237/2562

ไปทบัขวญั แทรเวิล เซอร์วิส จ ำกดั แทรเวิล เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 9 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงซอ่มรถยนต์ หมำยเลข 18,000.-บำท 18,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 18,000.-บำท ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 18,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 238/2562

ทะเบียน นท-8864 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 31,500.-บำท 31,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ปัทมวรรณ แซอ่ึง้ 31,500.-บำท น.ส.ปัทมวรรณ แซอ่ึง้ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 239/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงทำสจีรำจล ติดตัง้เส้ำป้ำย 48,150.-บำท 48,150.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 48,150.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 48,150.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 240/2562

สญัลกัษณ์เคร่ืองหมำยผู้ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 12 ก.ค. 2562

พิกำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,250.-บำท 27,250.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 27,250.-บำท น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 27,250.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 241/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จ้ำงปรับปรุงสนำมหญ้ำและ 200,000.-บำท 200,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท รำเชนทร์ 200,000.-บำท บริษัท รำเชนทร์ 200,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 242/2562

ต้นไม้ฝ่ังซ้ำยของส ำนักงำน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

21 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 24,000.-บำท 24,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 24,000.-บำท น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 24,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 243/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 ซือ้ยำงรถยนต์ ให้กบัรถยนต์ 12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.-บำท ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 64/2562

นง-5228 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 12 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน (หมึก FAX 7,920.-บำท 7,920.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 7,920.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 7,920.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 65/2562

Canon 1 รำยกำร 2 กลอ่ง เซอร์วิส จ ำกดั เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน จ ำนวน 32,092.-บำท 32,092.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำออโต้ 32,092.-บำท บริษัท ป.รำชำออโต้ 32,092.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 66/2562

18 รำยกำร เซอร์วิส จ ำกดั เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 ซือ้ครุภณัฑ์ระบบกล้องวงจร 459,800.-บำท 459,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ไอ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 459,800.-บำท ไอ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 459,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 67/2562

ปิด 14 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 30 ก.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน กรกฎำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1 เชำ่ห้องประชมุคณะท ำงำนเพ่ือจดัเตรียม 21,000 21,000 เฉพำะเจำะจง โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.170/62

เอกสำร เสนอรำคำ 21,000 บำท รำคำเชำ่ 44,800 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  1 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศประจ ำปีงบประมำณ33,200 33,200 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.171/62

พ.ศ.2562 เสนอรำคำ 33,200 บำท รำคำจ้ำง 33,200 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  1 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่วำรสำรอำหำรและ8,892 8,892 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.172/62

ยำให้ทำงไปรษณีย์ เสนอรำคำ 8,892 บำท รำคำจ้ำง 8,892 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  2 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงถำ่ยเอกสำร Workshop on Periodic 2,140 2,140 เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.173/62

Safety เสนอรำคำ 2,140 บำท รำคำจ้ำง 2,140 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  2 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัท ำ จดัสง่เอกสำร25,500 25,500 เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม นำยไพฑรูย์ ขนัถม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.174/62



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำ 25,500 บำท รำคำจ้ำง 25,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  4 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำร 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ แสงร่ืน นำงสำววรำภรณ์ แสงร่ืน โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.175/62

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  8 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศขนำด 50 ที่นั่ง87,000 87,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรแวล กรุ๊ป บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรแวล กรุ๊ป โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.176/62

เสนอรำคำ 87,000 บำท รำคำจ้ำง 87,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  22 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 จ้ำงลงรหสัและบนัทึกข้อมลูแบบสอบถำม 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.177/62

โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมและตวำมเช่ือมัน่ฯ เสนอรำคำ 45,000 บำท รำคำจ้ำง 45,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  26 กรกฎำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม  2562

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ

วนัที่ 31 กรกฎำคม  2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จดัหำครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน 189,000 189,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอส ลอ็กอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ซีเอส ลอ็กอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 13 /2562

กองควบคมุวตัถเุสพติด รำคำที่เสนอ 189,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 189,000 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

2 ซือ้น ำ้ดื่ม (สค.-กย.62) 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลยัมหิดล มหำวิทยำลยัมหิดล มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 14 /2562

รำคำที่เสนอ 5,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 5,000 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (งบกลำง)วนัที่ 30 กรกฎำคม 2562

3 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 1,926 1,926 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 49 /2562

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ รำคำที่เสนอ 1,926 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,926 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 22 กรกฎำคม 2562

4 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนด้ำนพสัด ุ(สค.-กย. 62) 31,800 31,800 เฉพำะเจำะจง นำงสธุำนันท์ สอำดดี นำงสธุำนันท์ สอำดดี มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 50 /2562

รำคำที่เสนอ 31,800 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  31,800 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (งบกลำง)วนัที่ 30 กรกฎำคม 2562

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ขออนมุตัิจดัซือ้กลอ่งบรรจเุอกสำร 6,206.00 6,206.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั เสนอรำคำ ๖,๒๐๖ 

บำท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร

 จ ำกดั เสนอรำคำ ๖,๒๐๖

 บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒๓/๒๕๖๒         ลว. ๓๑ 

กรกฎำคม ๒๕๖๒

2 ขออนมุตัิจดัจ้ำงท ำบธู 60,000.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พลสั ยทูิลติี ้แมเนจ

เมนท์จ ำกดั เสนอรำคำ 

60,000 บำท

บริษัท เอ พลสั ยทูิลติี ้

แมเนจเมนท์จ ำกดั เสนอ

รำคำ 60,000 บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๒/๒๕๖๒        ลว. ๘ 

กรกฎำคม ๒๕๖๒

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 256๒ 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์.......

วนัที่  ๕ เดือน สงิหำคม พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืก

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัืงำน

ของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00                วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชญำดำ  โอบนิธิชำ 

เสนอรำคำ 60,000 บำท

นำงสำวชญำดำ  โอบนิธิ

ชำ เสนอรำคำ 60,000 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๗๓/๒๕๖๒        ลว. ๙ 

กรกฎำคม ๒๕๖๒

4 ขออนมุตัิจดัจ้ำงถำ่ยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

2,000.00 2,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

2,000 บำท

ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ

 2,000 บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๔/๒๕๖๒        ลว. ๑๑

 กรกฎำคม ๒๕๖๒

5 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัืงำน

ของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำณวุฒัน์  แก้วปรำกำร 

      เสนอรำคำ 60,000 บำท

นำยภำณวุฒัน์  แก้ว

ปรำกำร       เสนอรำคำ 

60,000 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๗๕/๒๕๖๒        ลว. ๑๘

 กรกฎำคม ๒๕๖๒

6 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัืงำน

ของสว่นรำชกำร (งบกลำง)

60,000.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณวิสำ  ร่ืนรวย 

เสนอรำคำ 60,000 บำท

นำงสำววรรณวิสำ  ร่ืนรวย 

เสนอรำคำ 60,000 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๗๖/๒๕๖๒        ลว. ๑๘

 กรกฎำคม ๒๕๖๒

7 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัืงำน

ของสว่นรำชกำร

40,000.00 40,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ศ.ดร.ฉตัรเฉลมิ  อิศรำงกรู ณ

 อยธุยำ เสนอรำคำ 40,000 

บำท

ศ.ดร.ฉตัรเฉลมิ  อิศรำงกรู

 ณ อยธุยำ เสนอรำคำ 

40,000 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๗7/๒๕๖๒        ลว. 25 

กรกฎำคม ๒๕๖๒

8 ขออนมุตัิจดัจ้ำงรถยนตืตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนักงำนขบัรถ

6,500.00 6,500.00                  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๖,๕๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  

เสนอรำคำ ๖,๕๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๙/๒๕๖๒        ลว. ๓๑

 กรกฎำคม ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัืงำน

ของสว่นรำชกำร (ม.44)

40,000.00 40,000.00                วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณฐันนท์  ศรช ำนิ เสนอ

รำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

นำยณฐันนท์  ศรช ำนิ 

เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๘๐/๒๕๖๒        ลว. ๓๑

 กรกฎำคม ๒๕๖๔

10 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัืงำน

ของสว่นรำชกำร (งบกลำง)

30,000.00 30,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศภุิสรำ  บดุดีค ำ 

เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวศภุิสรำ  บดุดีค ำ 

เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๘1/๒๕๖๒        ลว. ๓๑

 กรกฎำคม ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงถำ่ยเอกสำร 1,180.00                 1,180.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 1,180.00                  ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 1,180.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1528

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 รำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงถำ่ยเอกสำร 3,438.00                 3,438.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 3,438.00                  ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 3,438.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1529

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 รำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงถำ่ยเอกสำร 4,039.00                 4,039.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 4,039.00                  ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 4,039.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1530

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 ก.ค.  2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วนัที่  31  กรกฎำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 รำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงถำ่ยเอกสำร 2,513.00                 2,513.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,513.00                  ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,513.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1531

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 ซอ่มและตรวจเช็ครถยนต์รำชกำร 4,146.00                 4,146.00                 เฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำ นนทบรีุ 4,146.00                  บ. โตโยต้ำ นนทบรีุ 4,146.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1533

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงบนัทึกข้อมลู ออกใบสัง่ช ำระเงินฯ 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. กณันิกำ นุ่มดี 28,500.00                น.ส. กณันิกำ นุ่มดี 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 657/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงตรวจสอบประเมิน ำขอด้ำนยำ 67,209.00               67,209.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. มนัสนันท์ สวนเพชร 67,209.00                น.ส. มนัสนันท์ สวนเพชร 67,209.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 658/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงบนัทึกข้อมลู ออกใบสัง่ช ำระเงิน 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. วิไลรัตน์ ทองประเสริฐ 28,500.00                น.ส. วิไลรัตน์ ทองประเสริฐ 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 659/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงบนัทึกข้อมลู ออกใบสัง่ช ำระเงิน 30,135.00               30,135.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. พรสขุ โชตินัย 30,135.00                น.ส. พรสขุ โชตินัย 30,135.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 660/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10 จ้ำงบนัทึกข้อมลู ออกใบสัง่ช ำระเงิน 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. จิรัชยำ บญุรอด 28,500.00                น.ส. จิรัชยำ บญุรอด 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 661/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ฯ 37,890.00               37,890.00               เฉพำะเจำะจง นำยจนัทรเทพ คงด ำ 37,890.00                นำยจนัทรเทพ คงด ำ 37,890.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 662/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ฯ 40,440.00               40,440.00               เฉพำะเจำะจง นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 40,440.00                นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 40,440.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 663/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลู 41,220.00               41,220.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. กนกกร  สทุธินนท์ 41,220.00                น.ส. กนกกร  สทุธินนท์ 41,220.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 664/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสำร 59,730.00               59,730.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. จงรัก  บตัรพนัธนะ 59,730.00                น.ส. จงรัก  บตัรพนัธนะ 59,730.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 665/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือประสำนฯ 44,730.00               44,730.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. พิชำมญชุ์ จนัทร์หเสถียร 44,730.00                น.ส. พิชำมญชุ์ จนัทร์หเสถียร 44,730.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 666/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงตรวจสอบควำมครบถ้วน 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง นำยธีรพล  อำภำสนุันท์ 28,500.00                นำยธีรพล  อำภำสนุันท์ 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 668/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงจดัท ำเอกสำรเก่ียวกบังำนสนับสนนุ 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ชนนิกำนต์ แสนแก้ว 28,500.00                น.ส. ชนนิกำนต์ แสนแก้ว 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 669/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือปรับปรุงฯ 46,040.00               46,040.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. รำนี  บณัฑิตำนกุลู 46,040.00                น.ส. รำนี  บณัฑิตำนกุลู 46,040.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 670/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำงบคุลลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 55,713.00               55,713.00               เฉพำะเจำะจง นำยพนะพล  จำรุภมิู 55,713.00                นำยพนะพล  จำรุภมิู 55,713.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 671/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำข้อมลู 47,910.00               47,910.00               เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน์  ศิริสมพนัธ์ 47,910.00                นำยชินวฒัน์  ศิริสมพนัธ์ 47,910.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 672/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำข้อมลู 30,249.00               30,249.00               เฉพำะเจำะจง  นำยกิติวฒัน์  วฒันวรำงกรู 30,249.00                 นำยกิติวฒัน์  วฒันวรำงกรู 30,249.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 673/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลูฯ 32,982.00               32,982.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ชลธิชำ  กลดัเกิด 32,982.00                น.ส. ชลธิชำ  กลดัเกิด 32,982.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 674/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

23 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลูฯ 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. สวุลกัษณ์ สทุธิ 28,500.00                น.ส. สวุลกัษณ์ สทุธิ 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 676/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำ และแก้ไขฯ 29,469.00               29,469.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 29,469.00                น.ส. ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 29,469.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 676/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จ้ำงบคุคลภำยนอกจดัจ้ำงเป็น 52,773.00               52,773.00               เฉพำะเจำะจง นำยปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 52,773.00                นำยปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 52,773.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 677/2562

ผู้ชว่ยบริหำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำบนัทึกฯ 34,272.00               34,272.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. จรีุพร ดวงเพ็ชร 34,272.00                น.ส. จรีุพร ดวงเพ็ชร 34,272.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.  678/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสำร 34,233.00               34,233.00               เฉพำะเจำะจง นำยรัตนพล  ประเสริฐสงัข์ 34,233.00                นำยรัตนพล  ประเสริฐสงัข์ 34,233.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 679/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ 29,382.00               29,382.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. กนกรัตน์  เอกตระกลู 29,382.00                น.ส. กนกรัตน์  เอกตระกลู 29,382.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 680/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

29 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือประกอบกำรฯ 30,000.00               30,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. สริิรัตน์ ภฒิูรัตนประพิณ 30,000.00                น.ส. สริิรัตน์ ภฒิูรัตนประพิณ 30,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 681/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลูฯ 37,275.00               37,275.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ศิรินภำ  ศรีสมพงษ์ 37,275.00                น.ส. ศิรินภำ  ศรีสมพงษ์ 37,275.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 682/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือลงรับข ำขึน้ 37,500.00               37,500.00               เฉพำะเจำะจง นำงวิไลรัตน์  บญุช่ืน 37,500.00                นำงวิไลรัตน์  บญุช่ืน 37,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 683/2562

ทะเบียน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลู 38,520.00               38,520.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. วิจิตรำ ปำนทรัพย์ 38,520.00                น.ส. วิจิตรำ ปำนทรัพย์ 38,520.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 684/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำค้นหำ 39,375.00               39,375.00               เฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงษ์  ศรีวะรมย์ 39,375.00                นำยปิยะพงษ์  ศรีวะรมย์ 39,375.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 685/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำบนัทึกฯ 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. นัทชำ  ยนิดีเหมำะ 28,500.00                น.ส. นัทชำ  ยนิดีเหมำะ 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 686/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ืท ำรำยงำนทะเบียนฯ 41,775.00               41,775.00               เฉพำะเจำะจง นำยอดิเทพ อ่ิมสอน 41,775.00                นำยอดิเทพ อ่ิมสอน 41,775.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 687/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนิน 33,450.00               33,450.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. วิสำรัตน์ โตเจริญ 33,450.00                น.ส. วิสำรัตน์ โตเจริญ 33,450.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 688/2562

กำรจดัเตรียมฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจค ำขอ 78,000.00               78,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. นฤมล  นิมมำนพิภกัดิ์ 78,000.00                น.ส. นฤมล  นิมมำนพิภกัดิ์ 78,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 689/2562

ตำมคู่มือ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบ 38,238.00               38,238.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. สมใจ ไทยเจือ 38,238.00                น.ส. สมใจ ไทยเจือ 38,238.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 690/2562

เอกสำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลู 30,840.00               30,840.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ศศิรดำ แสงพำรำ 30,840.00                น.ส. ศศิรดำ แสงพำรำ 30,840.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 691/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือสแกน 29,478.00               29,478.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐัมำศ รัตนอมรภิรมย์ 29,478.00                น.ส. ณฐัมำศ รัตนอมรภิรมย์ 29,478.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.  692/2562

และบนัทึกข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนิน 75,000.00               75,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงทศันีย์  ล้อชยัเวช 75,000.00                นำงทศันีย์  ล้อชยัเวช 75,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 693/2562

กำรประเมินฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

42 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือ 43,023.00               43,023.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. บษุกร โสธนะ 43,023.00                น.ส. บษุกร โสธนะ 43,023.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.  694/2562

บนัทึกข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือ 25,500.00               25,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. เปมิกำ  ศรีพนัธ์ 25,500.00                น.ส. เปมิกำ  ศรีพนัธ์ 25,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 695/2562

บนัทึกข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือ 30,519.00               30,519.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. สมุรฑำ  เมืองแก้ว 30,519.00                น.ส. สมุรฑำ  เมืองแก้ว 30,519.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 696/2562

บนัทึกข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำร 20,000.00               20,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. รุ่งนภำ  ศรีวิชยั 20,000.00                น.ส. รุ่งนภำ  ศรีวิชยั 20,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 697/2562

เพ่ือประกอบฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินกำรจดัท ำฯ 63,750.00               63,750.00               เฉพำะเจำะจง นำงพิสชำ ลศุนันทน์ 63,750.00                นำงพิสชำ ลศุนันทน์ 63,750.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 698/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

47 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจ 75,000.00               75,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยสตัวแพทย์เลศิรบ หนหำญรบ 75,000.00                นำยสตัวแพทย์เลศิรบ หนหำญรบ 75,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 699/2562

ประเมินเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

48 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบ 37,095.00               37,095.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ฉตัรแก้ว  วฒันมะโน 37,095.00                น.ส. ฉตัรแก้ว  วฒันมะโน 37,095.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 700/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

49 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลู 40,023.00               40,023.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ชิตยำนันท์  กิตติศกัดิ์ชยักลุ 40,023.00                น.ส. ชิตยำนันท์  กิตติศกัดิ์ชยักลุ 40,023.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 701/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบฯ 77,250.00               77,250.00               เฉพำะเจำะจง นำงสวุิมล  ฉกำจนโรดม 77,250.00                นำงสวุิมล  ฉกำจนโรดม 77,250.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 702/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 จ้ำงถำ่ยเอกสำรประชมุชีแ้จง 20,000.00               20,000.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 20,000.00                ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 20,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 703/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำน 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  ค ำเอ่ียม 28,500.00                นำยธเนศ  ค ำเอ่ียม 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 704/2562

ธุรกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำน 29,355.00               29,355.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐันร  ฝำเงิน 29,355.00                น.ส. ณฐันร  ฝำเงิน 29,355.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 705/2562

ธุรกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือ 22,500.00               22,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. กชกร  ดอนเตำเหลก็ 22,500.00                น.ส. กชกร  ดอนเตำเหลก็ 22,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 706/2562

บนัทึกสถำนะกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

55 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือ 29,355.00               29,355.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ปริตรำ  เพ็งจอตร 29,355.00                น.ส. ปริตรำ  เพ็งจอตร 29,355.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 707/2562

บนัทึกข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

56 จ้ำงบคุคลภำยนอกบนัทึกสถำนนกำรณ์ 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. นิภำวรรณ  สขุปรำศรัย 28,500.00                น.ส. นิภำวรรณ  สขุปรำศรัย 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 708/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

57 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบ 72,000.00               72,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ 72,000.00                น.ส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ 72,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 709/2562

เอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

58 จ้ำงบคุคลภำยนอกบนัทึกสถำนะค ำขอฯ 30,000.00               30,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ขวลัลกัษณ์  รุ่งเรือง 30,000.00                น.ส. ขวลัลกัษณ์  รุ่งเรือง 30,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 710/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

59 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำน 35,385.00               35,385.00               เฉพำะเจำะจง นำงณฐันันท์  ศรีสวสัดิ์ 35,385.00                นำงณฐันันท์  ศรีสวสัดิ์ 35,385.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 711/2562

ธุรกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

60 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือ 43,575.00               43,575.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. อโนทยั  สร้อยมำต 43,575.00                น.ส. อโนทยั  สร้อยมำต 43,575.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 712/2562

บนัทึกข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

61 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึก 30,000.00               30,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยสรำวธ  บญุไปล่ 30,000.00                นำยสรำวธ  บญุไปล่ 30,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 713/2562

สถำนะกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

62 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือติดตอ่ประสำนงำน 37,275.00               37,275.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. จฑุำมำส เลขนำวิน 37,275.00                น.ส. จฑุำมำส เลขนำวิน 37,275.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 714/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

63 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำน 30,080.00               30,080.00               เฉพำะเจำะจง นำยโฆสติพงษ์  ศรีสวสัดิ์ 30,080.00                นำยโฆสติพงษ์  ศรีสวสัดิ์ 30,080.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 715/2562

ธุรกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

64 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำ 30,080.00               30,080.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ศิรำวรรณ  ธรรมชำติ 30,080.00                น.ส. ศิรำวรรณ  ธรรมชำติ 30,080.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 716/2562

และติดตำมฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

65 จ้ำงจดัท ำข้อมลูประกอบกำรฯ 78,000.00               78,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. วรกำนดำ  เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                น.ส. วรกำนดำ  เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 717/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3  ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

66 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและเอกสำร 43,500.00               43,500.00               เฉพำะเจำะจง นำยธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 43,500.00                นำยธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 43,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 718/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

67 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำ  ประเมินข้อมลู 78,000.00               78,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยจำรุต  สงครำมสงค์ 78,000.00                นำยจำรุต  สงครำมสงค์ 78,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 719/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3  ก.ค.  2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

68 จ้ำงรถโดยสำรรับ-สง่ เจ้ำหน้ำที่ 36,800.00               36,800.00               เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ  จนัทรำสกลุ 36,800.00                นำยวรโชติ  จนัทรำสกลุ 36,800.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 720/2562

ไปประชมุ วนัที่ 5-6 กค 62 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

69 จ้ำงทบทวนวรรณกรรมกำรพฒันำฯ 35,000.00               35,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.3 มนัสนันท์ ขนัใส 35,000.00                น.ส.3 มนัสนันท์ ขนัใส 35,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 721/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 4 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

70 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินกำรฯ 28,500.00               28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. หทยัรัตน์ แก้วอร่ำมศรี 28,500.00                น.ส. หทยัรัตน์ แก้วอร่ำมศรี 28,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 722/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

71 จ้ำงบบนัทึกข้อมลูเพ่ือออกเลขค ำขอฯ 31,680.00               31,680.00               เฉพำะเจำะจง นำยธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 31,680.00                นำยธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 31,680.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 723/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

72 จ้ำงถอดบทเรียนกำรพิจำรณำคดัเลอืกฯ 80,000.00               80,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฏัฐิญำ ค ำผล 80,000.00                น.ส. ณฏัฐิญำ ค ำผล 80,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 724/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

73 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจเบีอ้งต้น 85,128.00               85,128.00               เฉพำะเจำะจง น.ส. มนัสวี เหลี่ยมสมบตัิ 85,128.00                น.ส. มนัสวี เหลี่ยมสมบตัิ 85,128.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 725/2562

สถำนที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

74 จ้ำงปฏิบตัิงำนบริหำรจดักำรระบบคณุงำน 30,000.00               30,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงธัญชนก วงษ์ปัญญำ 30,000.00                นำงธัญชนก วงษ์ปัญญำ 30,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 726/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

75 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 45,000.00               45,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศกัดิ์ บำลเพ็ชร 45,000.00                นำยพงษ์ศกัดิ์ บำลเพ็ชร 45,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.  727/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

76 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 45,000.00               45,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยเถลงิชยั  ไชยค ำมี 45,000.00                นำยเถลงิชยั  ไชยค ำมี 45,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 728/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

77 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำประกอบกำรฯ 50,000.00               50,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยธนพฒัน์ เลำวหตุำนนท์ 50,000.00                นำยธนพฒัน์ เลำวหตุำนนท์ 50,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 729/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 9 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

78 จ้ำงซอ่มรถเข็น 7,500.00                 7,500.00                 เฉพำะเจำะจง ไพฑรูย์  ขนัถม 7,500.00                  ไพฑรูย์  ขนัถม 7,500.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 730/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

79 จ้ำงวิเครำะห์ประมวลผลทวนสอบ 172,000.00             172,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน์ 172,000.00              นำงพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน์ 172,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 735/2562

ควำมถกูต้องของข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

80 จ้ำงด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำยที่ออกฯ 30,000.00               30,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยชลดรงค์  วงษ์พรวน 30,000.00                นำยชลดรงค์  วงษ์พรวน 30,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 736/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 31 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

81 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศพร้อมฯ 5,000.00                 5,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั  พิมพสรุกะ 5,000.00                  นำยกรณยั  พิมพสรุกะ 5,000.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 737/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 31 ก.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
เชำ่รถบรรทกุ 6 ล้อ งำนเผำยำ

ครัง้ที่ 49

4,500.00 4,500.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบนัทิพย์  แก้วลอยฟ้ำ 4,500.00 นำยบนัทิพย์  แก้วลอยฟ้ำ 4,500.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 99/62 ลว. 2 กค.62

2

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร

ตรวจสอบและให้ข้อมลูกำรแจ้ง

ครอบครอบกญัชำ

30,000.00 30,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปำริฉตัร  อรุะวฒันพนัธ์ 30,000.00 นำงปำริฉตัร  อรุะวฒันพนัธ์ 30,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 100/62 ลว. 1 กค. 62

3
ซือ้วสัดสุ ำนักงำนใช้ในงำนเผำยำ 15,340.00 15,340.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.รุ่งเจริญ 15,340.00 ร้ำน ส.รุ่งเจริญ 15,340.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตซ 16/62 ลว. 1 กค. 62

4
จ้ำงเหมำจดัท ำปรับปรุงข้อมลูกำร

เฝ้ำรังผลติภณัฑ์กญัชำ

100,000.00 100,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงกลุนำถ  ปทมุสตูิ 100,000.00 นำงกลุนำถ  ปทมุสตูิ 100,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 101/62 ลว. 11 กค. 62

แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน......กรกฎำคม.........2562................................

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

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

วนัที่…..........เดือน….กรกฎำคม.........พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1      จ้ำงซอ่มรถยนต์       นง-6624 21,925.37 21,925.37 เฉพำะเจำะจง สยำมพระรำม5 21,925.37 สยำมพระรำม5 21,925.37

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.696/62              4 

กรกฎำคม 2562

2 จ้ำงโครงกำรเดิน-วิ่ง 1,245,000 1,245,000 เฉพำะเจำะจง บ.เอไธร์ฟ จ ำกดั 1,245,000 บ.เอไธร์ฟ จ ำกดั 1,245,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.697/62              4 

กรกฎำคม 2562

3 จ้ำงซอ่มเคร่ืองแฟกซ์ 894.54 894.54 เฉพำะเจำะจง บ.แคนนอนฯ 894.54 บ.แคนนอนฯ 894.54

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.698/62              4 

กรกฎำคม 2562

4 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 37,200 37,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 37,200 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 37,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.699/62              4 

กรกฎำคม 2562

5 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 15,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 15,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.700/62              4 

กรกฎำคม 2562

6 จ้ำงท ำโลห์่ 11,235 11,235 เฉพำะเจำะจง บ.พรีม่ำอวอร์ด 11,235 บ.พรีม่ำอวอร์ด 11,235

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.701/62              5 

กรกฎำคม 2562

7 จ้ำงซอ่มคอม+ปริน้เตอร์ 8,078.50 8,078.50 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 8,078.50 บ.ซนัไชน์ 8,078.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.702/62              5 

กรกฎำคม 2562

8 จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองมือ 28,890 28,890 เฉพำะเจำะจง
บ.เฟอร์เฟค คำลเิบรชั่น 

เซอร์วิส จ ำกดั
28,890

บ.เฟอร์เฟค คำลเิบรชั่น 

เซอร์วิส จ ำกดั
28,890

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.703/62              5 

กรกฎำคม 2562

9 จ้ำงซอ่มรถ นจ1285 2,255.03 2,255.03 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ นนทบรีุ 2,255.03 บ.โตโยต้ำ นนทบรีุ 2,255.03

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.704/62              8 

กรกฎำคม 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

วนัที่..........เดือน…….............พ.ศ..............2562..............

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 10,120 10,120 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 10,120 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 10,120

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.705/62              8 

กรกฎำคม 2562

11 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 27,500 27,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภสัรำ แสงออ่น 27,500 น.ส.อภสัรำ แสงออ่น 27,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.706/62              9 

กรกฎำคม 2562

12
จ้ำงออกแบบและผลติคู่มือกำร

จดัท ำฉลำก
79,987.50 79,987.50 เฉพำะเจำะจง

องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผำ่นศกึ
79,987.50

องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผำ่นศกึ
79,987.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.707/62              9 

กรกฎำคม 2562

13 จ้ำงซอ่มเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 3,900 3,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ำทวีไพศำล 3,900 ร้ำนน ำทวีไพศำล 3,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.708/62              9 

กรกฎำคม 2562

14 จ้ำงซอ่มรถ นจ6624 18,928.30 18,928.30 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 18,928.30 บ.สยำมพระรำม5 18,928.30

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.709/62              9 

กรกฎำคม 2562

15 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 76,650 76,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พ่อค้ำ 76,650 น.ส.อรุณี พ่อค้ำ 76,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.710/62              11 

กรกฎำคม 2562

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 82,520 82,520 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 82,520 น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 82,520

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.711/62              11 

กรกฎำคม 2562

17 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 83,520 83,520 เฉพำะเจำะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 83,520 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 83,520

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.712/62              11 

กรกฎำคม 2562

18 จ้ำงพิมพ์แผน่พบั 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง
องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผำ่นศกึ
75,000

องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผำ่นศกึ
75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.713/62              12 

กรกฎำคม 2562

19 จ้ำงผลติสื่อวีดีทศัน์ 185,000 185,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนลภย์ ชวำลสนัตติ 185,000 นำยธนลภย์ ชวำลสนัตติ 185,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.714/62              12 

กรกฎำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

20 จ้ำงพิมพ์หนังสอื 155,000 155,000 เฉพำะเจำะจง
องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผำ่นศกึ
155,000

องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผำ่นศกึ
155,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.715/62              12 

กรกฎำคม 2562

21 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 4,601 4,601 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 4,601 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 4,601

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.716/62              12 

กรกฎำคม 2562

22 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.717/62              24 

กรกฎำคม 2562

23 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉตัรชยั บรรจง 18,000 นำยฉตัรชยั บรรจง 18,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.718/62              24 

กรกฎำคม 2562

24 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 22,000 22,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.เจนจิรำ จนัทมนตรี 22,000 น.ส.เจนจิรำ จนัทมนตรี 22,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.719/62              25 

กรกฎำคม 2562

25 จ้ำงสอบเทียบTHERMOMETER 16,050 16,050 เฉพำะเจำะจง บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 16,050 บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 16,050

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.720/62              26 

กรกฎำคม 2562

26
จ้ำงสอบเทียบ  PIPSTION 

PIPETTE
12,377.76 12,377.76 เฉพำะเจำะจง บ.หริกลุ เอนซ์ จ ำกดั 12,377.76 บ.หริกลุ เอนซ์ จ ำกดั 12,377.76

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.721/62              26 

กรกฎำคม 2562

27 จ้ำงก ำจดัของเสยี 25,145.00 25,145.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำม แมททีเรียลล์ เอ็กเซล 25,145.00
บ.สยำม แมททีเรียลล์ เอ็ก

เซล
25,145.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.722/62              26 

กรกฎำคม 2562

28
จ้ำงสอบเทียบPHและ

เคร่ืองตรวจคลอรีน
21,400.00 21,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอกไฮแลบ็ 21,400.00 บ.บำงกอกไฮแลบ็ 21,400.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.723/62              26 

กรกฎำคม 2562

29 จ้ำงออกแบบและจดัท ำวิดิทศัน์ 450,000.00 450,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ 450,000.00 บ.โนวำอินเตอร์ 450,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.724/62              26 

กรกฎำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

30 จ้ำงเปลี่ยนถำ่ยน ำ้มนัเคร่ือง 5,511.04 5,511.04 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ นนทบรีุ 5,511.04 บ.โตโยต้ำ นนทบรีุ 5,511.04

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.725/62              25 

กรกฎำคม 2562

31 ขออนมุตัิซือ้วสัดคุอมฯ 97,450.00 97,450.00 เฉพำะเจำะจง วิบลูกิจ 97,450.00 วิบลูกิจ 97,450.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.51/62                1 

กรกฎำคม 2562

32 ขออนมุตัิซือ้วสัดคุอมฯ 97,460.00 97,460.00 เฉพำะเจำะจง วิบลูกิจ 97,460.00 วิบลูกิจ 97,460.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.52/62                1 

กรกฎำคม 2562

33 ขออนมุตัิซือ้วสัดคุอมฯ 98,850.00 98,850.00 เฉพำะเจำะจง วิบลูกิจ 98,850.00 วิบลูกิจ 98,850.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.53/62                1 

กรกฎำคม 2562

34 ขออนมุตัิซือ้วสัดสุ ำนักงำน 73,616.00 73,616.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดี๊บเบิล้เอ 73,616.00 บ.ดี๊บเบิล้เอ 73,616.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.54/62                1 

กรกฎำคม 2562

35 ขออนมุตัิซือ้วสัดสุ ำนักงำน 83,620.50 83,620.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 83,620.50 ร้ำนคุ้มแก้ว 83,620.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.55/62                2 

กรกฎำคม 2562

36 ขออนมุตัิซือ้วสัดสุ ำนักงำน 4,996.90 4,996.90 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 4,996.90 ร้ำนคุ้มแก้ว 4,996.90

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.56/62                3 

กรกฎำคม 2562

37 ซือ้หมึก 12,733.00 12,733.00 เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์ อิง้ 12,733.00 บ.มิสเตอร์ อิง้ 12,733.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.57/62                9 

กรกฎำคม 2562

38 ขออนมุตัิซือ้วสัดสุ ำนักงำน 105,800.00 105,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยพฒันำครุภณัฑ์ จก. 105,800.00 บ.ไทยพฒันำครุภณัฑ์ จก. 105,800.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.58/62                9 

กรกฎำคม 2562

วนัที่     31     เดือน     กรกฎำคม   พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562

ส ำนักดำ่นอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซอ่มแซมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนัก

ดำ่นอำหำรและยำ
6,634.00 6,634.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วิส 6,634.00 ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วิส 6,634.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.216/62 วนัที่ 2 ก.ค. 62

2
ซือ้ชดุน ำ้ยำตรวจสอบยำฆ่ำ

แมลง-สำรพิษตกค้ำง"จีที"
99,296.00                99,296.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงจีทีพำณิชย์ 99,296.00 ห้ำงจีทีพำณิชย์ 99,296.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.67/62 ลว 10 ก.ค. 62

3
ซือ้หมึกเคร่ืองโทรสำร Muratec 

รุ่น MFX-2835R
7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั
7,490.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั
7,490.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บซ.ด. 68/62

ลงวนัที่ 23 ก.ค. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑ เหมำรถตู้ปรับอำกำศ ๘,๕๒๐.๐๐ ๘,๕๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ ๘,๕๒๐.๐๐ นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ ๘,๕๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๑๗/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒/๗/๒๕๖๒

๒ คู่มือรวมเลม่สรุปโครงกำร ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ จ ำกดั ๑๔,๐๐๐.๐๐
บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ 

จ ำกดั
๑๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๑๘/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒/๗/๒๕๖๒

๓
จ้ำงเหมำด ำเนินงำนกำรแสดงผล

งำนภำคประชำชน
๒๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำว ปำณิสรำ กณัเกตุ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ นำงสำว ปำณิสรำ กณัเกตุ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๑๙/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๗/๒๕๖๒

๔
ปิดกัน้ชอ่งวำ่งบริเวณผนังห้อง

ท ำงำน
๑,๖๐๕.๐๐ ๑,๖๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑,๖๐๕.๐๐ ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑,๖๐๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๒๐/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑๙/๗/๒๕๖๒

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม...๒๕๖๒......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผู้บริโภค.................

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



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๕
ออกแบบ ผลติ และติดตัง้

นิทรรศกำร
๑๒๐,๔๘๒.๐๐ ๑๒๐,๔๘๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำย

แอนด์เซอร์วิส จ ำกดั
๑๒๐,๔๘๒.๐๐

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำย

แอนด์เซอร์วิส จ ำกดั
๑๒๐,๔๘๒.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๒๑/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๔/๗/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน (หมึกพิมพ์) 80,250.00 80,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 80,250.00                บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 80,250.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบซ.18/2562 ลว.5 กค.62

2 รำยกำร คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,500.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.77/2562 ลว.5 กค.62

วนัที่ 10-12 กค.62 จ.ชยันำท คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนัติชยั ด ำรงศกัดิ์ 8,000.00 นำยสนัติชยั ด ำรงศกัดิ์ 8,000.00                   - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.78/2562 ลว.5 กค..62

วนัที่ 9-12 กค.62  จ.ตำก คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 7,400.00 7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,400.00                  นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.79/2562 ลว.5 กค..62

วนัที่ 22-25 กค.62  จ.พิจิตร คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จดัจ้ำงเหมำรถบสั วนัที่10 กค.62 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 12,000.00 บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 12,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.80/2562 ลว.5 กค.62

กรุงเทพฯ-อมัพวำ แทรเวิล เซอร์วิส จ ำกดั แทรเวิล เซอร์วิส จ ำกดั คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 7 สงิหำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 จดัจ้ำงเหทมำรถตู้ปรับอำกำศ 14,000.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 14,400.00                นำยกรณยั พิมพสรุกะ 14,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.81/2562 ลว.8 กค.62

วนัที่ 9 กค.62 วนัละ 2,700บำท 2 คนั คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

วนัที่10 กค.62 วนัละ 3,000บำท 3 คนั ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

6 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.82/2562 ลว.23 กค.62

วนัที่ 31 กค.-2 สค.62  จ.สมคุรสำคร คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.83/2562 ลว.24 กค.62

วนัที่ 24 กค.62  รร.เดอะพำลำสโซ่ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

8 จดัจ้ำงเหมำบริกำรจดักำรเอกสำรฯ 390,000.00 390,000.00 เฉพำะเจำะจง บรืษัท ออพติมส โซลชูั่น 390,000.00 บรืษัท ออพติมส โซลชูั่น 390,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.84/2562 ลว.25 กค.62

คอนซลัติง้ จ ำกดั คอนซลัติง้ จ ำกดั คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืก รำคำที่เสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำน (ก.ค.-ก.ย.

62)
83,310.00               83,310.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.สลกัจิต  สบือำษำ 83,310.00                น.ส.สลกัจิต  สบือำษำ 83,310.00                

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.180/2562

ลว. 1 ก.ค.62

2
จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำน (ก.ค.-ก.ย.

62)
53,550.00 53,550.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัญทิพย์  ชยำนันท์ 53,550.00 น.ส.ธัญทิพย์  ชยำนันท์ 53,550.00

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.181/2562

ลว. 1 ก.ค.62

3
จ้ำงย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ ส.

6/62อ.
11,556.00 11,556.00 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส                  11,556.00 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส                  11,556.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.182/2562

ลว. 1 ก.ค.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุ่มควบคมุเคร่ืองส ำอำง).......

วนัที่  31  เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4
ซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ นง 5193 

นนทบรีุ
3,317.00 3,317.00 เฉพำะเจำะจง สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์                    3,317.00 สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์                    3,317.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.14/2562

ลว. 5 ก.ค.62

5
จ้ำงท ำเอกสำรประชำสมัพนัธ์ตอ่

อำยใุบจดแจ้งเคร่ืองส ำอำง
15,793.20 15,793.20 เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017                  15,793.20 สำมชยั 2017                  15,793.20 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.183/2562 

ลว. 5 ก.ค.62

6 ซือ้เคร่ืองปรับอำกำศ ม.44 50,825.00 50,825.00 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส                  50,825.00 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส                  50,825.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.15/2562

ลว. 8 ก.ค.62

7

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ก.ค.- ก.ย. 

62 

(ม.44)

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ ตรีภพ                  45,000.00 น.ส.สนิุสำ ตรีภพ                  45,000.00
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.184/2562 

ลว. 9 ก.ค.62

8
จ้ำงรถโดยสำรปรับอำกำศ (งบ

กลำง)
60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง

บ.คณำยนต์ เบส แทรเวิล 

เซอร์วิส จ ำกดั
                 60,000.00

บ.คณำยนต์ เบส แทรเวิล 

เซอร์วิส จ ำกดั
                 60,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.185/2562

ลว. 23 ก.ค.62

9
จ้ำงรถยนต์ตู้ปรับอำกำศพร้อม

พนักงำนขบัรถ (งบกลำง)
14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์                  14,000.00 นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์                  14,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.186/2562

ลว. 23 ก.ค.62

10 จ้ำงท ำตรำยำง 3,345.00 3,345.00 เฉพำะเจำะจง จ.ช่ืนพำณิชย์                    3,345.00 จ.ช่ืนพำณิชย์                    3,345.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.187/2562

ลว. 24 ก.ค.62

บ.คิวคมัเบอร์                484,100.00

บ.ไทย  โอโอทีดี  จ ำกดั                493,500.00

บ. มนัทะเลย์ มีเดีย  จ ำกดั                540,500.00

12
จ้ำงขนย้ำนครุภณัฑ์และอปุกรณ์

ตำ่งๆ
36,200.00 36,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม                  36,200.00 นำยไพฑรูย์ ขนัถม                  36,200.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.189/2562

ลว. 25 ก.ค.62

13
ซือ้กลอ่งมำตรฐำนส ำหรับจดัเก็บ

เอกสำร
9,309.00 9,309.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร จ ำกดั                    9,309.00

บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั
                   9,309.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.16/2562

ลว. 25 ก.ค.62

บริษัท ทีจี อินทีเรียร์ จ ำกดั 455,820.00              

ร่มรัฐ เอ็นเตอร์ไพรส์ 499,690.00              

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั
407,135.00              

แบบ สขร. 1

407,135.00              รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.190/2562 

ลว. 31 ก.ค.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุ่มควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่ ....31.. เดือน กรกฎำคม ..... พ.ศ. 2562 

บ.คิวคมัเบอร์                484,100.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.188/2562

ลว. 24 ก.ค.62

14
จ้ำงปรับปรุงพืน้ที่ห้องท ำงำน 

อำคำร 4 ชัน้ 4
407,135.00 407,135.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ำกดั

11
จ้ำงพิมพ์หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำ

จดแจ้งเคร่ืองส ำอำง
484,100.00 484,100.00 เฉพำะเจำะจง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่มก ำกบั 45,000.00               45,000.00               เฉพำะเจำะจง. นส.กตัติกำ ไชยค ำภำ นส.กตัติกำ ไชยค ำภำ  - ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 80/2562

ดลูวัตถอุนัตรำยกอ่นออกสู่ตลำด  = 45,000 บำท  = 45,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว.1 กค.62

กรกฎำคม- กนัยำยน 2562

2 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่มก ำกบั 45,000.00               45,000.00               เฉพำะเจำะจง. นส.สปุรียำ  ใจกว้ำง นส.สปุรียำ  ใจกว้ำง  - ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 81/2562

ดลูวัตถอุนัตรำยกอ่นออกสู่ตลำด  = 45,000 บำท  = 45,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว.1 กค.62

กรกฎำคม- กนัยำยน 2562

3 จ้ำงซอ่มเคร่ือิงปรับอำกำศ 53,607.00               53,607.00               เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต้แอร์ หจก.พระนครออโต้แอร์ รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 82/2562

ภำยในรถยนต์สว่นรำชกำร  = 53,607 บำท  = 53,607 บำท ลว. 10 กค.62

นง-5930

4 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่มก ำหนด 28,000.00               28,000.00               เฉพำะเจำะจง. นส.ฐิติวรรณ์  ร่ืนจิตต์ นส.ฐิติวรรณ์  ร่ืนจิตต์  - ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 83/2562

มำตรฐำนวตัถอุนัตรำย  = 48,000 บำท  = 48,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 24 กค.62

สงิหำคม - กนัยำยน 2562

5 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่มก ำกบั 39,860.00               39,860.00               เฉพำะเจำะจง. นส.พรรณรัตน์  ขนุมิน นส.พรรณรัตน์  ขนุมิน  - ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 84/2562

ดลูวัตถอุนัตรำยกอ่นออกสู่ตลำด  = 39,860บำท  = 39,860บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 24 กค.62

สงิหำคม - กนัยำยน 2562

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คนั 2,600.00                 2,600.00                 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยฉลอง สมัมำขนัธ์ นำยฉลอง สมัมำขนัธ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 69/2562

เสนอรำคำ  2,600 บำท รำคำจ้ำง 2,600 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 2 กรกฎำคม 2562

2 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
67,260.00               67,260.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค นำงสำวกนกวรรณ หน่อ

นำค

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.70/2562

วนัที่...31.....เดือน....กรกฎำคม...พ.ศ....2562...

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.....กรกฎำคม..2562.............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จดักำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภำพ (ศรป.)......



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำ  67,260 บำท รำคำจ้ำง 67,260 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

3 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 36,000.00               36,000.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวณฐัวดี ฤทธิเลศิ นำงสำวณฐัวดี ฤทธิเลศิ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.71/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

4 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 36,000.00               36,000.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวจริญญำ กลุเขมำนนท์ นำงสำวจริญญำ กลุเขมำนนท์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.72/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

5 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 36,000.00               36,000.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยพลำพร ปรำนพรม นำยพลำพร ปรำนพรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.73/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

6 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
36,000.00               36,000.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวช่ืนกมล เบญจกลุ นำงสำวช่ืนกมล เบญจกลุ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.74/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

7 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
36,000.00               36,000.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวพนิตำ  หม่ืนสวสัดิ์ นำงสำวพนิตำ  หม่ืนสวสัดิ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.75/2562

เสนอรำคำ 32,700 บำท รำคำจ้ำง  32,700 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

8 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 48,840.00               48,840.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง นำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.76/2562

เสนอรำคำ 48,840 บำท รำคำจ้ำง  48,840  บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

9 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 41,550.00               41,550.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวกำนต์รวี มัง่มี นำงสำวกำนต์รวี มัง่มี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.77/2562

เสนอรำคำ 41,550 บำท รำคำจ้ำง  41,550 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 2 เมษำยน 2562

10 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
45,210.00               45,210.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวสริิญำพร โนนน้อย นำงสำวสริิญำพร โนนน้อย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.78/2562

เสนอรำคำ 45,210 บำท รำคำจ้ำง  45,210 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

11 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 36,000.00               36,000.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวศิวำพร ทองดี นำงสำวศิวำพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.79/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

12 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
36,000.00               36,000.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยภำน ุ  วงศ์รัตนโชคชยั นำยภำน ุ  วงศ์รัตนโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.80/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

13 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
36,000.00               36,000.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวศิริจนัทร์   ศภุกิติธรรม นำงสำวศิริจนัทร์   ศภุกิติ

ธรรม

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.81/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

14 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
36,000.00               36,000.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำว ณิชชำ ศศิวจัน์

ไพสฐิร

นำงสำว ณิชชำ ศศิวจัน์

ไพสฐิร

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.82/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

15 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 36,000.00               36,000.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวณฐักำนต์ บญุภิระ นำงสำวณฐักำนต์ บญุภิระ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.83/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

16 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 48,630.00               48,630.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวกศิมล รอดแฟง นำงสำวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.84/2562

เสนอรำคำ 48,630 บำท รำคำจ้ำง  48,630 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

17 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 36,000.00               36,000.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวปัทมำ  แก้วเงิน นำงสำวปัทมำ  แก้วเงิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.85/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

18 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
53,400.00               53,400.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวนิตยำ นิลทะสงิห์ นำงสำวนิตยำ นิลทะสงิห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.86/2562

เสนอรำคำ 53,400 บำท รำคำจ้ำง  53,400 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

19 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 36,000.00               36,000.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวหิรัญญำ สงเกิด นำงสำวหิรัญญำ สงเกิด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.87/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

20 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
36,000.00               36,000.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวปำริษำ สภุำภรรณ นำงสำวปำริษำ สภุำภรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.88/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

21 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 
36,000.00               36,000.00               

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์ นำยธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.89/2562

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562

22 จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 12,700.00               12,700.00               จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.14/2562

เสนอรำคำ 12,700 บำท รำคำจ้ำง 12,700 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 22 กรกฎำคม 2562

23 จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 152,790.65             152,790.65             จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกดั บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.15/2562

เสนอรำคำ 152,790.65 บำท รำคำจ้ำง 152,790.65 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 22 กรกฎำคม 2562

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือสนับสนนุกำร

ให้ค ำแนะน ำผลติภณัฑ์สขุภำพ

48,250.- บำท 48,250.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง

รำคำที่เสนอ 48,250.- บำท

นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง

รำคำที่จ้ำง 48,250.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.139/2562

4 ก.ค.62

2 จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกบัเอกสำรกำรเบิกจำ่ยเงิน

73,550.- บำท 73,550.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำที่เสนอ 73,550.- บำท

นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำที่จ้ำง 73,550.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.140/2562

4 ก.ค.62

3 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนับสนนุกำรให้ค ำแนะน ำ

ผลติภณัฑ์สขุภำพ

49,150.- บำท 49,150.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์ คงเพชร

รำคำที่เสนอ 49,150.- บำท

นำงสำวนำรีรัตน์ คงเพชร

รำคำที่จ้ำง 49,150.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.141/2562

4 ก.ค.62

4 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนสำรบรรณและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

35,630.- บำท 35,630.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสริวิชญ์ สทุธิประภำ

รำคำที่เสนอ 35,630.- บำท

นำยสริวิชญ์ สทุธิประภำ

รำคำที่จ้ำง 35,630.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.142/2562

4 ก.ค.62

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 31 เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนับสนนุผลติภณัฑ์สขุภำพที่

เป็นนวตักรรม

76,450.- บำท 76,450.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันณภชัสรณ์ กำมะ

รำคำที่เสนอ 76,450.-บำท

นำงสำวนันณภชัสรณ์ กำ

มะ

รำคำที่จ้ำง 76,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.143/2562

4 ก.ค.62

6 จ้ำงจดัท ำขอัมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนับสนนุกำรให้ค ำปรึกษำ

ผลติภณัฑ์สขุภำพ

46,100.- บำท 46,100.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  นำงสำวพทุธพร กนกองักรู

รำคำที่เสนอ 46,100.- บำท

นำงสำวพทุธพร กนกองักรู

รำคำที่จ้ำง 46,100.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.144/2562

4 ก.ค.62

7 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือสนับสนนุ

กำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์

43,100.- บำท 43,100.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรมณีย์ คงัฆะสวุรรณ

รำคำที่เสนอ 43,100.- บำท

นำงสำวรมณีย์ คงัฆะ

สวุรรณ 

รำคำที่จ้ำง 43,100.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.145/2562

4 ก.ค.62

8 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนับสนนุกำรให้ค ำแนะน ำ

ผลติภณัฑ์สขุภำพ

43,100.- บำท 43,100.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์

รำคำที่เสนอ 43,100.- บำท

นำงสำวสดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์

รำคำที่จ้ำง 43,100.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.146/2562

4 ก.ค.62

9 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

90,000.- บำท 90,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจำตรุนต์  จำ่ยะสทิธ์ิ

รำคำที่เสนอ 90,000.- บำท

นำยจำตรุนต์  จำ่ยะสทิธ์ิ

รำคำที่จ้ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.147/2562

4 ก.ค.62

10 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

159,450.- บำท 159,760.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำที่เสนอ 159,450.- บำท

นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำที่จ้ำง 159,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.148/2562

4 ก.ค.62

11 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

90,000.- บำท 90,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกรวิทย์ เวชกำร

รำคำที่เสนอ 90,000.- บำท

นำยกรวิทย์ เวชกำร

รำคำที่จ้ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.149/2562

4 ก.ค.62

12 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือสนับสนนุ

กำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์

42,000.- บำท 42,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววริษฐำ  เทียมทิพร

รำคำที่เสนอ 42,000.- บำท

นำงสำววริษฐำ  เทียมทิพร

รำคำที่จ้ำง 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.150/2562

4 ก.ค.62

13 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและประเมิน

ข้อมลูเอกสำรวิชำกำร

26,000.- บำท 26,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำที่เสนอ 26,000.- บำท

นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำที่จ้ำง 26,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.151/2562

4 ก.ค.62



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

14 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและสบืค้นข้อมลู

ยำ

83,030.- บำท 83,030.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำที่เสนอ 83,030.- บำท

นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำที่จ้ำง 83,030.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.152/2562

4 ก.ค.62

15 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและสบืค้นข้อมลู

ยำ

70,450.- บำท 84,600.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศภุวรรณ เรืองพฒุ

รำคำที่เสนอ 70,450.- บำท

นำงสำวศภุวรรณ เรืองพฒุ

รำคำที่จ้ำง 70,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.153/2562

4 ก.ค.62

16 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

90,000.- บำท 90,310.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสชุำติ อร่ำมเมลอืงศรี

รำคำที่เสนอ 90,000.- บำท

นำยสชุำติ อร่ำมเมลอืงศรี

รำคำที่จ้ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.154/2562

4 ก.ค.62

17 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

90,000.- บำท 90,310.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววชัรำภรณ์ แซเ่อีย้ว

รำคำที่เสนอ 90,000.- บำท

นำงสำววชัรำภรณ์ แซเ่อีย้ว

รำคำที่จ้ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.155/2562

4 ก.ค.62

18 จ้ำงพิมพ์กระดำษ Certificate 48,150.- บำท 48,150.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จนัวำณิชย์ ซีเคียวริตี ้

 พริน้ท์ติง้ จ ำกดั

รำคำที่เสนอ 48,150.- บำท

บริษัท จนัวำณิชย์ ซีเคียว

ริตี ้พริน้ท์ติง้ จ ำกดั

รำคำที่จ้ำง 48,150.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.156/2562

4 ก.ค.62


