
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัดุ 4,617.92                4,617.92 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั 

(มหำชน)

4,617.92 บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั 

(มหำชน) รำคำ 4,617.92 

บำท

4,617.92 ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และ

คณุภำพดี เพียงพอ ตำม

ควำมต้องกำรใช้งำน และ

เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงำน
ตสน.ซ.3/2562

ลว. 14 มิถนุำยน 2562

2 จ้ำงเหมำบริกำร 27,846.00 27,846.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภิรมย์พร บวัเพ็ง 27,846.00 นำงสำวภิรมย์พร บวัเพ็ง

รำคำ 27,846 บำท

27,846.00 ใช้เกณฑ์รำคำ  ตสน.จ.6/2562 

ลว. 21 มิถนุำยน 2562

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 บนัทึกข้อควำม 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. ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 9/2562 

ลงวนัที่ 27 พ.ค.. 62

แบบ สขร. ๑

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

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

วนัที่ 4 เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
 วงเงินที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 10,000.บำท 10,000.บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. สมิตำ เมืองงำม 10,000.บำท น.ส. สมิตำ เมืองงำม 10,000.บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 214/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือเพ่ิมประสทิธิ 209,000.-บำท 200,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล กรกชกร 200,000.-บำท นำงศรีนวล กรกชกร 200,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 215/2562

ภำพกำรพฒันำกฎหมำยและ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562

ก ำกบัดแูลผลติภณัฑ์เพ่ือ ภำยในวงเงินงบ

คุ้มครองผู้บริโภค ประมำณ

3 จ้ำงจดัสถำนที่ในกำรรับแจ้ง 128,000.-บำท 128,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ยิม้ขลบิ 128,000.-บำท นำยประพนัธ์ ยิม้ขลบิ 128,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 216/2562

กำรรับแจ้งกำรครอบครอง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

กญัชำ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 25,680.-บำท 25,680.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 25,680.-บำท ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 25,680.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 217/2562

ห้องประชมุอำคำร 4 ชัน้ 6 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 2562

หมำยเลขครุภณัฑ์ สล.35/58 ป. ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงซ้อมเคร่ืองปรับอำกำศ 34,775.-บำท 34,775.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 34,775.-บำท ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 34,775.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 218/2562

ห้องฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

อำคำร 3 ชัน้ 2 ภำยในวงเงินงบ

หมำยเลขครุภณัฑ์ สล.14/58 ป. ประมำณ

หมำยเลขครุภณัฑ์ สล.4/53 ป.

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 3 กรกฎำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 จ้ำงเชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 20,000.-บำท 20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ 20,000.-บำท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ 20,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 219/2562

ใช้ในงำนรับแจ้งครอบครอง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

กญัชำ 10-21 มิ.ย.62 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 13,696.-บำท 13,696.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 13,696.-บำท ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 13,696.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 220/2562

ห้องประชมุชยันำทนเรนทร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562

อำคำร 1 ชัน้ 1 ภำยในวงเงินงบ

หมำยเลขครุภณัฑ์ สล.1/37 ป. ประมำณ

8 จ้ำงติดตัง้ทำงชะลอควำมเร็ว 32,100.-บำท 32,100.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 32,100.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 32,100.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 221/2562

บริเวณอำคำรจอดรถ - อำคำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 มิ.ย. 2562

จอดรถ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงซอ่มพืน้ที่ตวัหนอนบริเวณ 12,840.-บำท 12,840.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 12,840.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 12,840.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 222/2562

ที่จอดรถด้ำนหลงัอำคำร 3 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 ซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร 36,808.-บำท 36,808.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดัม๊เบิล้ เอ เปเปอร์ 36,808.-บำท บริษัท ดัม๊เบิล้ เอ เปเปอร์ 36,808.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 62/2562

80 แกรม A4 400 รีม เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 12 รำยกำร 42,786.-บำท 42,786.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้เซอร์วิส 42,786.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้เซอร์วิส 42,786.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล.63 /2562

จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ                    



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศประจ ำปีงบประมำณ44,800 44,800 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.147/62

พ.ศ.2562 เสนอรำคำ 44,800 บำท รำคำจ้ำง 44,800 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  13 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 ซือ้อปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพกำรให้บริกำร254,400 254,400 เฉพำะเจำะจง บริษัท กฤษณะลกัษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท กฤษณะลกัษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ซ.148/62

ข้อมลู เสนอรำคำ 254,400 บำท รำคำซือ้ 254,400 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  14 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่จดหมำยขำ่วฯ16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.149/62

เสนอรำคำ 16,000 บำท รำคำจ้ำง 16,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  14 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัท ำ จดัสง่เอกสำร27,540 27,540 เฉพำะเจำะจง นำยสถำพร ภำวะโชติ นำยสถำพร ภำวะโชติ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.150/62

เสนอรำคำ 27,540 บำท รำคำจ้ำง 27,540 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 มิถนุำยน 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน มิถนุำยน 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

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน ยกเลกิใบสัง่จ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ 28-มิ.ย.-62

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำร 44,850 44,850 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.151/62

เสนอรำคำ 44,850 บำท รำคำจ้ำง 44,850 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงปฏิบตัิงำนขบัรถยนต์ 34,050 34,050 เฉพำะเจำะจง นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.152/62

เสนอรำคำ 34,050 บำท รำคำจ้ำง 34,050  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนวิชำกำร 59,850 59,850 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.153/62

เสนอรำคำ 59,850 บำท รำคำจ้ำง 59,850 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  21 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 จ้ำงท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 3,600.02                3,600.02               เฉพำะเจำะจง นำงจทัรำรัตน์ เชยกลิ่นเทศ นำงจทัรำรัตน์ เชยกลิ่นเทศ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.154/62

เสนอรำคำ 3,600.02 บำท รำคำจ้ำง 3600.02 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  24 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 จ้ำงบริกำรวิชำกำร 58,950 58,950 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.155/62

เสนอรำคำ 58,950 บำท รำคำจ้ำง 58,950 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  24 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำรจดัท ำวำรสำรอำหำร40,005 40,005 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.156/62

และยำ เสนอรำคำ 40,005 บำท รำคำจ้ำง 40,005 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  24 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

11 ซือ้วสัดสุ ำนักงำนประกอบกำรจดัประชมุ 13,670.32              13,670.32             เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.157/62

เสนอรำคำ 13,670.32 บำท รำคำซือ้ 13,670.32 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  24 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

12 จ้ำงเหมำปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงัควำม50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.158/62

ปลอดภยัด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจ้ำง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  25 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

13 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนสำรบรรณ ประสำน ติดตำม36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกญัทิมำ สขุส ำรำญ นำงสำวกญัทิมำ สขุส ำรำญ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.159/62

รับข้อมลูหน่วยงำนฯ เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  26 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

14 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนด้ำนประสำน42,600 42,600 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัณฐิกำ ดรุำศวิน นำงสำวนัณฐิกำ ดรุำศวิน โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.160/62

ตำ่งประเทศ เสนอรำคำ 42,600 บำท รำคำจ้ำง 42,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  26 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

15 จ้ำงจดัเตรียมข้อมลูและประสำนด้ำนติดตำม36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนุันทำ เหมำะภกัดี นำงสำวสนุันทำ เหมำะภกัดี โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.161/62

ประเมินผล เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

16 จ้ำงจดัเตรียมข้อมลูและประสำนด้ำนติดตำม36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนีินชุ รงศิริกลุ นำงสำวสนีินชุ รงศิริกลุ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.162/62

ประเมินผล เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 40,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หน่วยงำน

17 จ้ำงด ำเนินกำรจดัท ำและประสำนงำนกำร55,740 55,740 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสริิมำ ไตรศิลป์ นำงสำวสริิมำ ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.163/62

พฒันำสมรรถนะบคุลำกร อย. เสนอรำคำ 55,740 บำท รำคำจ้ำง 55,740 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

18 จ้ำงรวบรวมจดัเอกสำร จดักลุ่มข้อมลู 50,610 50,610 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.164/62

E-File ประเมินแบบรำยงำนเหตกุำรณ์ฯ เสนอรำคำ 50,610 บำท รำคำจ้ำง 50,610 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

19 จ้ำงบนัทึกรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์59,436 59,436 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกญัญำนัฐ นำคข ำ นำงสำวกญัญำนัฐ นำคข ำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.165/62

จำกกำรใช้ผลติภณัฑ์สขุภำพฯ เสนอรำคำ 59,436 บำท รำคำจ้ำง 59,436 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

หน่วยงำน

20 จ้ำงปฏิบตัิงำนบนัทึกเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์54,600 54,600 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.166/62

จำกกำรใช้ผลติภณัฑ์สขุภำพฯ เสนอรำคำ 54,600 บำท รำคำจ้ำง 54,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

22 จ้ำงด ำเนินกำรด้ำนระบบคณุภำพ กำรบริหำร38,550 38,550 เฉพำะเจำะจง นำยทศพร ขำวละเอียด นำยทศพร ขำวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.168/62

ควำมเสี่ยงและควบคมุภำยใน เสนอรำคำ 38,550 บำท รำคำจ้ำง 38,550 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  28 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

23 จ้ำงด ำเนินโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้25,410 25,410 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.169/62

ของ อย. เสนอรำคำ 25,410 บำท รำคำจ้ำง 25,410 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  28 มิถนุำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร 27,606 27,606 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับ๊เบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี บริษัท ดับ๊เบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 11 /2562

จ ำกดั จ ำกดั ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 22 มิถนุำยน 2562

รำคำที่เสนอ 27,606 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 27,606 บำท

2 จ้ำงเดินสำยโทรศพัท์ อำคำร 1 ชัน้ 4 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรืองมำก นำยพงศกร  เรืองมำก มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 47 /2562

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ รำคำที่เสนอ 10,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 10,000 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 13 มิถนุำยน 2562

3 จ้ำงซอ่มปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส 22,000 22,000 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรืองมำก นำยพงศกร  เรืองมำก มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 48 /2562

อำคำร 1 ชัน้ 4 ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ รำคำที่เสนอ 22,000 บำท รำคำที่เสนอ 22,000 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 13 มิถนุำยน 2562

4 จ้ำงโครงกำรพฒันำระบบคิวเพ่ือรองรับ 216,000 216,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคเอ็กซ์ จ ำกดั บริษัท เทคเอ็กซ์ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที่ 51/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน  2562

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ

วนัที่ 30 มิถนุำยน  2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

กำรให้บริกำรที่ศนูย์บริกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ รำคำที่เสนอ 1,328,940 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 216,000 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้ฯ)วนัที่ 5 มิถนุำยน 2562

เบ็ดเสร็จ (OSSC) ระยะที่ 2 ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ปีงปม. 62

5 จ้ำงโครงกำรจ้ำงเชำ่ระบบ Clound Server 492,200 492,200 เฉพำะเจำจง บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที่ 52/2562

ส ำหรับกำรให้บริกำร Web Crawler ของ (มหำชน) (มหำชน) ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้ฯ)วนัที่  5 มิถนุำยน 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รำคำที่เสนอ 492,200 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 492,200 บำท

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

คอมพิวเตอร์   (หมึก

เคร่ืองพิมพ์)

42,072.40 42,072.40  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ 

เทรดดิง้ จ ำกดั เสนอรำคำ

 42,072.4๐ บำท

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เท

รดดิง้ จ ำกดั เสนอรำคำ 

42,072.4๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ บซ.พ.๑๙/๒๕๖๒         ลว. ๔ 

มิถนุำยน ๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 

       (หมึกโรเนียว)

3,210.00 3,210.00                วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ ่(ประเทศไทย) 

จ ำกดั   เสนอรำคำ 

๓,๒๑๐ บำท

บริษัท ริโซ ่(ประเทศไทย) 

จ ำกดั   เสนอรำคำ ๓,๒๑๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ บซ.พ.๒๐/๒๕๖๒         ลว. ๕ 

มิถนุำยน ๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 28,338.88 28,338.88  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชั่นเนอร่ี

       เสนอรำคำ 

28,338.88 บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชั่นเนอร่ี  

      เสนอรำคำ 28,338.88 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ บซ.พ.๒๑/๒๕๖๒         ลว. ๕ 

มิถนุำยน ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุำนบ้ำน/

งำนครัว

8,525.76 8,525.76  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมยนิูแคร์ จ ำกดั

        เสนอรำคำ 

๘,๕๒๕.๗๖ บำท

บริษัท สยำมยนิูแคร์ จ ำกดั   

     เสนอรำคำ ๘,๕๒๕.๗๖ 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ บซ.พ.๒๒/๒๕๖๒         ลว. ๒๗

 มิถนุำยน ๒๕๖๒

๕ ขออนมุตัิจ้ำงท ำตรำยำง 8,080.00 8,080.00                วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ. ช่ืนพำณิชย์  เสนอ

รำคำ ๘,๐๘๐ บำท

ร้ำน จ. ช่ืนพำณิชย์  เสนอ

รำคำ ๘,๐๘๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ
บจ.พ.๑๕๑/๒๕๖๒         ลว. ๕

 มิถนุำยน ๒๕๖๒

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 256๒ 

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

วนัที่  ๕ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืก



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๕ ขออนมุตัิจดัจ้ำงติดตัง้ผ้ำม่ำน 4,280.00 4,280.00                วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกดั เสนอรำคำ 

๔,๒๘๐ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั เสนอรำคำ ๔,๒๘๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ บจ.พ.๑๕๓/๒๕๖๒        ลว. 

๑๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

29,100.00 29,100.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย  

เสนอรำคำ ๒๙,๑๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย  

เสนอรำคำ ๒๙,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๕๔/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

30,000.00 30,000.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ  มหำ  เสนอ

รำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำยวิทยำ  มหำ  เสนอรำคำ

 ๓๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๕๕/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวนัฉตัร  ผลพิมำย  

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำยวนัฉตัร  ผลพิมำย  

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๕๖/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

66,000.00 66,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  นชุนำฎ  

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ  นชุนำฎ  

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๕๗/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

54,000.00 54,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสทุธิศกัดิ์  แสงหน ู 

เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

นำยสทุธิศกัดิ์  แสงหน ู 

เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๕๘/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

30,000.00 30,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปทนัทิญำ  กณุ

โฮง        เสนอรำคำ 

๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง  

      เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๕๙/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

66,000.00 66,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ  

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ  

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๐/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

66,000.00 66,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ  

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ  

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๑/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

62,100.00 62,100.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิสทุธ์ิพนัธุ์   ฉำยแสง  

เสนอรำคำ ๖๒,๑๐๐ บำท

นำยวิสทุธ์ิพนัธุ์   ฉำยแสง  

เสนอรำคำ ๖๒,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๒/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

55,800.00 55,800.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ  อนันธิกลุชยั 

       เสนอรำคำ ๕๕,๘๐๐

 บำท

นำงอรวรรณ  อนันธิกลุชยั    

    เสนอรำคำ ๕๕,๘๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๓/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

41,400.00 41,400.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนริสรำ  สมุำล ี 

เสนอรำคำ ๔๑,๔๐๐ บำท

นำงสำวนริสรำ  สมุำล ี 

เสนอรำคำ ๔๑,๔๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๔/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

32,100.00 32,100.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชษัณศกัดิ์  ธนพร

พรหม      เสนอรำคำ 

๓๒,๑๐๐ บำท

นำยชษัณศกัดิ์  ธนพรพรหม 

     เสนอรำคำ ๓๒,๑๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๕/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

83,100.00 83,100.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  วิริยเมธำนนท์  

เสนอรำคำ ๘๓,๑๐๐ บำท

นำยธเนศ  วิริยเมธำนนท์  

เสนอรำคำ ๘๓,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๖/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๑๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

45,000.00 45,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สวุรรณวำสี

  เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวอริสำ  สวุรรณวำส ี 

เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๗/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชวญัชนก  บญุดำ

รำช  เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐

 บำท

นำงสำวชวญัชนก  บญุดำ

รำช  เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน บจ.พ.๑๖๘/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๒๑ ขออนมุตัิเชำ่สถำนที่จดัเก็บ

เอกสำร

27,000.00 27,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร

 จ ำกดั เสนอรำคำ 27,000

 บำท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั เสนอรำคำ 27,000 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ บจ.พ.๑๗๐/๒๕๖๒        ลว. 

๒๗ มิถนุำยน ๒๕๖๒

๒๒ ขออนมุตัิจ้ำงด ำเนินกำร

เก่ียวกบัรถยนต์ตู้  หมำยเลข

ทะเบียน นง 5819

38,132.66 38,132.66  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 

จ ำกดั     เสนอรำคำ  

38,132.66  บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 

จ ำกดั     เสนอรำคำ 

38,132.66 บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ บจ.พ.๑๗๑/๒๕๖๒        ลว. ๒8

 มิถนุำยน ๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รำยงำนผลพิจำรณำ และขออนมุตัิจ้ำง 1,915.00                1,915.00               เฉพำะเจำะจง บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 1,915.00                  บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 1,915.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1239

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 รำยงำนผลพิจำรณำขอจ้ำงเหมำรถยนต์ 4,000.00                4,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยกรรัย พิมพสรุกะ 4,000.00                  นำยกรรัย พิมพสรุกะ 4,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1244

ตู้ปรับอำกำศ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 รำยงำนผลจิำรณำจ้ำงถำ่ยเอกสำร 3,585.60                3,585.60               เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 3,585.60                  ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 3,585.60                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1260

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วนัที่  30   มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 รำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงถำ่ยเอกสำร 2,324.00                2,324.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,324.00                  ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,324.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1261

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 รำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงซอ่ม LCD 3,113.70                3,113.70               เฉพำะเจำะจง บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 3,113.70                  บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 3,113.70                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1270

เคร่ืองส ำรองไฟ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 รำยงำนผลกำรพิจำรณำซอ่ม 2,418.20                2,418.20               เฉพำะเจำะจง บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 2,418.20                  บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 2,418.20                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1345

เคร่ืองส ำรองไฟ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 รำยงำนผลพิจำรณำซือ้อปุกรณ์ฉำยภำพ 2,551.13                2,551.13               เฉพำะเจำะจง บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 2,551.13                  บจ. ดีชำยน์ ฟรำยเดย์ 2,551.13                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1346

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 รำบงำนผลพิจำรณำจ้ำงซอ่มแบรกเกอร์ 800.00                   800.00                  เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 800.00                     นำยพงศกร เรืองมำก 800.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1347

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 27 มิ.ย. 62

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 รำยงำนพลพิจำรณำจ้ำงปิดทำงเดิน 909.50                   909.50                  เฉพำะเจำะจง 909.50                     -                                    909.50                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1371



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หนบูริเวณเคร่ืองปรับอำกำศ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  26 มิ.ย. 62  

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 อนมุตัิจ้ำงวิเครำะห์กำรพฒันำ 50,000.00              50,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. มนัสนันท์ ขนัใส 50,000.00                น.ส. มนัสนันท์ ขนัใส 50,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 588/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ขอจ้ำงเหมำรถตู้  จ. พิจิตร 8,000.00                8,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 8,000.00                  นำยกรณยั พิมพสรุกะ 8,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 589/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 ขอจ้ำงเหมำรถตู้  จ. นครสวรรค์ 10,000.00              10,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 10,000.00                นำยกรณยั พิมพสรุกะ 10,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 590/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงกำรประเมินด้ำนเศรษฐศำสตร์ 360,000.00            360,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงผกำมำศ ไมตรีมิตร 360,000.00              นำงผกำมำศ ไมตรีมิตร 360,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 594/2562

สำธำรณสขุ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 6  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำ 78,000.00              78,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                น.ส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 595/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 6  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 ขอจ้ำงเหมำรถตู้  จ. อทุยัธำนี 8,000.00                8,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 8,000.00                  นำยกรณยั พิมพสรุกะ 8,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.596/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 6  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงกำรทบทวนวรรณกรรมฯ 190,000.00            190,000.00           เฉพำะเจำะจง มลูนิธิเพ่ือกำรประเมินเทคโนโลยี 190,000.00              มลูนิธิเพ่ือกำรประเมินเทคโนโลยี 190,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 597/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 6  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 ขอจ้ำงถำ่ยเอกสำร 6,328.00                6,328.00               เฉพำะเจำะจง เอ เอส ก็อบปี้ 6,328.00                  เอ เอส ก็อบปี้ 6,328.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 597.1/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 10,165.00              10,165.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,165.00                ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,165.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 598/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 อนมุตัิจ้ำงอินโฟกรำฟฟิกแอนิเมชั่น 450,000.00            450,000.00           เฉพำะเจำะจง บจ. อเดไลน์ กรุ๊ป 450,000.00              บจ. อเดไลน์ กรุ๊ป 450,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 599/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 อนมุตัิจ้ำงท ำแผน่พบั 194,740.00            194,740.00           เฉพำะเจำะจง บจ. พรสเพอรัส 194,740.00              บจ. พรสเพอรัส 194,740.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 600/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 อนมุตัิจ้ำงแปลบบทควำม 47,829.00              47,829.00             เฉพำะเจำะจง บจ. บีอยนต์ พบัลสิซ่ิง 47,829.00                บจ. บีอยนต์ พบัลสิซ่ิง 47,829.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.  601/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 ขอจ้ำงปกฺบตัิงำนด้ำนกำรเก็บตวัอยำ่งยำ 39,705.00              39,705.00             เฉพำะเจำะจง นำยศรีพงษ์ สริิเสรีกลุ 39,705.00                นำยศรีพงษ์ สริิเสรีกลุ 39,705.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 602/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 ขอจ้ำงปฏิบตัิงำนงำนด้ำนธุรกำร 43,386.00              43,386.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. วำสนำ  กระจแทอง 43,386.00                น.ส. วำสนำ  กระจแทอง 43,386.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.  603/2562

ระบบสำรบรรณ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 ขอจ้ำงเหมำพนักงำนขบัรถยนต์ 42,000.00              42,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 42,000.00                นำยฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 42,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.604/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 ขอจ้ำงปฏิบตัิงำนบริหำรจดักำรระบบ 36,795.00              36,795.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. พรทิพย์  ศำกรณ์ 36,795.00                น.ส. พรทิพย์  ศำกรณ์ 36,795.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 605/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 ขอจ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรพิจำรณำค ำขอ 60,000.00              60,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. นรำวดี  จีนำกลุ 60,000.00                น.ส. นรำวดี  จีนำกลุ 60,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 606/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 ขอจ้ำงเหมำพนักงำนขบัรถยนต์ตู้ 42,000.00              42,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 42,000.00                นำยกิตติวิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 42,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 607/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 ขอจ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำรกลุ่มฯ 32,685.00              32,685.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. อรวรรณ วงษำ 32,685.00                น.ส. อรวรรณ วงษำ 32,685.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 608/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 ขอจ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำรระบบ 35,136.00              35,136.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ชญำนิษฐ์ มำแพ 35,136.00                น.ส. ชญำนิษฐ์ มำแพ 35,136.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 609/2562

สำรบรรณ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 ขอจ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรพิจำรณำ 45,000.00              45,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติคณุ ข ำแก้ว 45,000.00                นำยเกียรติคณุ ข ำแก้ว 45,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 610/2562

ค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 ขอจ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่บนัทึกข้อมลูฯ 30,000.00              30,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ทิพวรรณ  พลโคตร 30,000.00                น.ส. ทิพวรรณ  พลโคตร 30,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 611/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 ขอจ้ำงบนัทึกจดัเก็บรำยงำนกำรตรวจฯ 45,120.00              45,120.00             เฉพำะเจำะจง นำยก ำชยั ไววอ่ง 45,120.00                นำยก ำชยั ไววอ่ง 45,120.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 612/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 ขอจ้ำงเพ่ือปฏฺบตัิหน้ำที่บนัทึกข้อมลูฯ 28,500.00              28,500.00             เฉพำะเจำะจง นำยเทพปกรณ์ สงอปุกำร 28,500.00                นำยเทพปกรณ์ สงอปุกำร 28,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 613/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 จ้ำงจดัเตรียมกำรประชมุ ในโครงกำร 15,000.00              15,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงณฐันันท์  ศรีสวสัดิ์ 15,000.00                นำงณฐันันท์  ศรีสวสัดิ์ 15,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 629/2562

จดัตัง้หน่วยประเมินวิชำกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จ้ำงจดัท ำค ำแนะน ำแนวทำงใน 250,000.00            250,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยบดิน ดิวสวุรรณ 250,000.00              นำยบดิน ดิวสวุรรณ 250,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 630/2562

กำรประเมินวิชำกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 อนมุตัิเชำ่ห้องประชมุ 40,000.00              40,000.00             เฉพำะเจำะจง บจ. อมรป่ินทิพย์ 40,000.00                บจ. อมรป่ินทิพย์ 40,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 631/2562

 (รร. ริชมอนด์) เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงขนย้ำยกระสอบ และบรรจถุงุโลกฯ 7,000.00                7,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยลลติ  อยเูยน็ 7,000.00                  นำยลลติ  อยเูยน็ 7,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 632/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 จ้ำงจดัท ำเอกสำร 30,000.00              30,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ชนัตถำ  สวุรรณสนิธุ์ 30,000.00                น.ส. ชนัตถำ  สวุรรณสนิธุ์ 30,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 633/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 จ้ำงจดัท ำข้อมลูส ำหรับประชำชน 120,000.00            120,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยเวโรจน์ เหลำ่โภคิม 120,000.00              นำยเวโรจน์ เหลำ่โภคิม 120,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 634/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำร 36,000.00              36,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. สธุำทิพย์  แพ่งสภำ 36,000.00                น.ส. สธุำทิพย์  แพ่งสภำ 36,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 635/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00              48,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยภำวฒิุ กำรสะสม 48,000.00                นำยภำวฒิุ กำรสะสม 48,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 636/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00              48,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ชชัรีย์  เอ่ียมส ำรำญ 48,000.00                น.ส. ชชัรีย์  เอ่ียมส ำรำญ 48,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 637/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00              48,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ภคพร  เรืองศรีใส 48,000.00                น.ส. ภคพร  เรืองศรีใส 48,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 638/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00              48,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. นพวรรณ บวัตมู 48,000.00                น.ส. นพวรรณ บวัตมู 48,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 639/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00              48,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ก่ิงรวี  โสดยิม้ 48,000.00                น.ส. ก่ิงรวี  โสดยิม้ 48,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 640/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จ้ำงจดัท ำเอกสำรและประสำนกำรประชมุฯ34,000.00              34,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยทศฐ์พร  สวุรรณหงษ์ 34,000.00                นำยทศฐ์พร  สวุรรณหงษ์ 34,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 641/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

47 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือรับรำยงำนฯ 30,000.00              30,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยสทุธิพร  ทบัทอง 30,000.00                นำยสทุธิพร  ทบัทอง 30,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 642/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

48 ขอจ้ำงถำ่ยเอกสำร 9,374.00                9,374.00               เฉพำะเจำะจง เอ เอส ก็อบปี้ 9,374.00                  เอ เอส ก็อบปี้ 9,374.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 642.1/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

49 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำและทบทวนข้อม,ูฯ 56,000.00              56,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยคมสนั ตัง้จิตรขจร 56,000.00                นำยคมสนั ตัง้จิตรขจร 56,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 643/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 จ้ำงจดัท ำหนังสอืเวียนและเอกสำรฯ 20,000.00              20,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ภิญญำพชัญ์ สทุองคง 20,000.00                น.ส. ภิญญำพชัญ์ สทุองคง 20,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 644/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 จ้ำงจดัท ำรูปแบบกำรพฒันำ 300,000.00            300,000.00           เฉพำะเจำะจง มลูนิธิโรงพยำบำลสงขลำฯ 300,000.00              มลูนิธิโรงพยำบำลสงขลำฯ 300,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.645/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

กำรเรียนกำรสอนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 จ้ำงจดัท ำเอกสำรกำรเบิกจำ่ยเงิน 37,500.00              37,500.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ภิญญำพชัญ์ สดุทองคง 37,500.00                น.ส. ภิญญำพชัญ์ สดุทองคง 37,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 646/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำรเพ่ือ 42,000.00              42,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ลภสัรดำ แก้วทองมี 42,000.00                น.ส. ลภสัรดำ แก้วทองมี 42,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 647/2562

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำรเพ่ือ 45,000.00              45,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. รุ่งนภำ  ศรีวิชยั 45,000.00                น.ส. รุ่งนภำ  ศรีวิชยั 45,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 648/2562

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

55 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำรเพ่ือ 48,000.00              48,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. สำธิยำ  คณุรำช 48,000.00                น.ส. สำธิยำ  คณุรำช 48,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 649/2562

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

56 จ้ำงจดัท ำ และตรวจสอบเบือ้งต้น 40,500.00              40,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงวนิดำ  แก้วเพ็ชร์ 40,500.00                นำงวนิดำ  แก้วเพ็ชร์ 40,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 650/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

57 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือกำรพฒันำ 96,000.00              96,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. จฑุำทิพย์ มำตรอ 96,000.00                น.ส. จฑุำทิพย์ มำตรอ 96,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 651/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แผนปฏิบตัิกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

58 จ้ำงจดัท ำเอกสำร และบนัทึกข้อมลู 28,500.00              28,500.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. สนิุสำ  สทิธิคณุ 28,500.00                น.ส. สนิุสำ  สทิธิคณุ 28,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 652/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

59 จ้ำงจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ 28,500.00              28,500.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. รสพร ศิริโสภำโชติ 28,500.00                น.ส. รสพร ศิริโสภำโชติ 28,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 653/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

60 จ้ำงจดัท ำเอกสำร และบนัทึกข้อมลู 27,000.00              27,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ภรณ์ทิพย์  อดุมทรัพย์ 27,000.00                น.ส. ภรณ์ทิพย์  อดุมทรัพย์ 27,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 654/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

61 จ้ำงจดัท ำเอกสำร และบนัทึกข้อมลู 24,000.00              24,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. อรชลุ ี พินธุรักษ์ 24,000.00                น.ส. อรชลุ ี พินธุรักษ์ 24,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 655/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26  มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

62 จ้ำงจดัท ำเอกสำรฯ 36,000.00              36,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส. ปองจิตร์ ผำ่ยสนัเทียะ 36,000.00                น.ส. ปองจิตร์ ผำ่ยสนัเทียะ 36,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 656/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 27 มิ.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1

จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลูในระบบ

รำยงำนผลกำรรับแจ้งกำรมีไว้

ในครอบครองกญัชำโดยไม่

ต้องโทษในระบบอินเตอร์เน็ต

30,000.00 30,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคณิต  ขลงั 30,000.00 นำยคณิต  ขลงั 30,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 95/62 ลว. 4 มิย. 62

2
ซือ้วสัดสุ ำนักงำน ของกลำง 7 

รำยกำร

118,600.00 118,600.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.รุ่งเจริญ 118,600.00 ร้ำน ส.รุ่งเจริญ 118,600.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ ตซ 14/62 ลว. 5 มิย. 62

3
ซือ้วสัดสุ ำนักงำน (งำนเผำยำ

 ,สต๊อก)

65,714.05 65,714.05  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 65,714.05 ร้ำนคุ้มแก้ว 65,714.05 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ ตซ 15/62 ลว. 18 มิย. 62

4
จ้ำงซอ่มเครืองพิมพ์ เลข

ครุภณัฑ์ ต.1/54 คพ

1,900.00 1,900.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 1,900.00 ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 1,900.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ ตจ 96/62 ลว. 20 มิย. 62

5
เชำ่รถตู้งำนเผำยำครัง้ที่ 49 15,000.00 15,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ 15,000.00 นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ 15,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ ตจ 97/62 ลว. 21  มิย. 62

6

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึก

ข้อมลู จ ำนวน 3 งวด (กค.-

กย.62) งวดละ 14,190 บำท

42,570.00 42,570.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณฐัวฒิุ  คล้ำยแจ้ง 42,570.00 นำยณฐัวฒิุ  คล้ำยแจ้ง 42,570.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 98/62 ลว. 24 มิย. 62

แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน......…มิถนุำยน.........2562................................

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

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2562

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

วนัที่…..............เดือน…มิถนุำยน...........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

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 3,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 3,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.565/62                   6 

มิถนุำยน 2562

2 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงธิดำรัตน์ สขุทัว่ญำติ 5,000 นำงธิดำรัตน์ สขุทัว่ญำติ 5,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.566/62                   7 

มิถนุำยน 2562

3 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,800 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.567/62                   7 

มิถนุำยน 2562

4 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 600 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 600 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.568/62            10 

มิถนุำยน 2562

5 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2,600 2,600 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,600 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.569/62         10 มิถนุำยน

 2562

6 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 3,312 3,312 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 3,312 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 3,312

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.570/62            11 

มิถนุำยน 2562

7 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.571/62           11 

มิถนุำยน 2562

8 จ้ำงซอ่มตู้กดน ำ้ 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง นำยเวชยนัต์ ห้วยหงษ์ทอง 2,000 นำยเวชยนัต์ ห้วยหงษ์ทอง 2,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.572/62           13 

มิถนุำยน 2562

9 จ้ำงแปลเอกสำร 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร 9,000 นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร 9,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.573/62           14 

มิถนุำยน 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10 จ้ำงเชำ่พืน้ที่ 280,000 280,000 เฉพำะเจำะจง กรุงเทพคลงั 280,000 กรุงเทพคลงั 280,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.574/62           18 

มิถนุำยน 2562

11
จ้ำงเปลี่ยนถำ่ยน ำ้มนัเคร่ือง

(นง6624)
19,887.02 19,887.02 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 19,887.02 บ.สยำมพระรำม5 19,887.02

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.575/62           18 

มิถนุำยน 2562

12 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 63,600 63,600 เฉพำะเจำะจง
น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดำล

อ ำไพ
63,600 น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดำลอ ำไพ 63,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.576/62           25 

มิถนุำยน 2562

13 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 87,630 87,630 เฉพำะเจำะจง นำยคมสนั เลศิประเสริฐ 87,630 นำยคมสนั เลศิประเสริฐ 87,630

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.577/62            25 

มิถนุำยน 2562

14 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 57,180 57,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ 57,180 น.ส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ 57,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.578/62            25 

มิถนุำยน 2562

15 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 65,370 65,370 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 65,370 น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 65,370

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.579/62            25 

มิถนุำยน 2562

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 58,770 58,770 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภจูฑุำ ศรีวิลยั 58,770 น.ส.ภจูฑุำ ศรีวิลยั 58,770

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.580/62            25 

มิถนุำยน 2562

17 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 48,240 48,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก 48,240 น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก 48,240

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.581/62            25 

มิถนุำยน 2562

18 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 49,200 49,200 เฉพำะเจำะจง นำยบญุเสริม ผกัใหม 49,200 นำยบญุเสริม ผกัใหม 49,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.582/62            25 

มิถนุำยน 2562

19 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 44,100 44,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 44,100 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 44,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.583/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

20 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 55,140 55,140 เฉพำะเจำะจง น.ส.รินดำ บวัทัว่ 55,140 น.ส.รินดำ บวัทัว่ 55,140

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.584/62            25 

มิถนุำยน 2562

21 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 47,820 47,820 เฉพำะเจำะจง นำงศรินญำ สงิห์เอ่ียม 47,820 นำงศรินญำ สงิห์เอ่ียม 47,820

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.585/62            25 

มิถนุำยน 2562

22 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 50,610 50,610 เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำถ วิเศษกลุ 50,610 น.ส.พจนำถ วิเศษกลุ 50,610

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.586/62            25 

มิถนุำยน 2562

23 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 50,040 50,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร สขุส ำรำญ 50,040 น.ส.ศศิธร สขุส ำรำญ 50,040

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.587/62            25 

มิถนุำยน 2562

24 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 50,400 50,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิภำพร โพธ์ิจ ำศีล 50,400 น.ส.วิภำพร โพธ์ิจ ำศีล 50,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.588/62            25 

มิถนุำยน 2562

25 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 46,620 46,620 เฉพำะเจำะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 46,620 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 46,620

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.589/62            25 

มิถนุำยน 2562

26 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 41,700 41,700 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 41,700 น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 41,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.590/62            25 

มิถนุำยน 2562

27 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 52,500 52,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลศิ 52,500 น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลศิ 52,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.591/62            25 

มิถนุำยน 2562

28 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 40,050 40,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิระยำ มณีกลำง 40,050 น.ส.วิระยำ มณีกลำง 40,050

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.592/62            25 

มิถนุำยน 2562

29 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 39,750 39,750 เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ คล้ำยด ำ 39,750 นำยธนนำรถ คล้ำยด ำ 39,750

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.593/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

30 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 39,750 39,750 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พ่อค้ำ 39,750 น.ส.อรุณี พ่อค้ำ 39,750

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.594/62            25 

มิถนุำยน 2562

31 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 38,550 38,550 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุำ พุ่มพวย 38,550 น.ส.อษุำ พุ่มพวย 38,550

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.595/62            25 

มิถนุำยน 2562

32 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 54,030 54,030 เฉพำะเจำะจง น.ส.อญัชลุ ีทมุแสน 54,030 น.ส.อญัชลุ ีทมุแสน 54,030

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.596/62            25 

มิถนุำยน 2562

33 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 50,310 50,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภำ โพธิตำปนะ 50,310 น.ส.พชัรำภำ โพธิตำปนะ 50,310

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.597/62            25 

มิถนุำยน 2562

34 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปภสัสรำ พิรุณเจริญพร 37,050 น.ส.ปภสัสรำ พิรุณเจริญพร 37,050

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.598/62            25 

มิถนุำยน 2562

35 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 37,530 37,530 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 37,530 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 37,530

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.599/62            25 

มิถนุำยน 2562

36 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 36,990 36,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 36,990 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 36,990

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.600/62            25 

มิถนุำยน 2562

37 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 37,470 37,470 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 37,470 น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 37,470

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.601/62            25 

มิถนุำยน 2562

38 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 35,910 น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 35,910

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.601/62            25 

มิถนุำยน 2562

39 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 36,900 36,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 36,900 น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 36,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.602/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

40 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 12,150 12,150 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉตัรวี เครืออยู่ 12,150 น.ส.ฉตัรวี เครืออยู่ 12,150

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.600/62            25 

มิถนุำยน 2562

41 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 36,450 36,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 36,450 น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 36,450

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.605/62            25 

มิถนุำยน 2562

42 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน เฉพำะเจำะจง น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.606/62            25 

มิถนุำยน 2562

43 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,660 45,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 45,660 น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 45,660

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.607/62            25 

มิถนุำยน 2562

44 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 35,640 35,640 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 35,640 น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 35,640

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.608/62            25 

มิถนุำยน 2562

45 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 35,940 35,940 เฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำ ดรุณพงศ์ 35,940 นำยปรัชญำ ดรุณพงศ์ 35,940

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.609/62            25 

มิถนุำยน 2562

46 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 35,010 35,010 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.610/62            25 

มิถนุำยน 2562

47 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 44,160 44,160 เฉพำะเจำะจง น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแก้ว 44,160 น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแก้ว 44,160

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.611/62            25 

มิถนุำยน 2562

48 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธันย์ชนก ดวงอปุะ 34,500 น.ส.ธันย์ชนก ดวงอปุะ 34,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.612/62            25 

มิถนุำยน 2562

49 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,900 33,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขนิษฐำ วิริยะ 33,900 น.ส.ขนิษฐำ วิริยะ 33,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.613/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

50 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง
น.ส.พิชญำนิน ตัง้วิเศษ

ทรัพย์
42,900 น.ส.พิชญำนิน ตัง้วิเศษทรัพย์ 42,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.614/62            25 

มิถนุำยน 2562

51 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 37,410 37,410 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์ 37,410 น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์ 37,410

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.615/62            25 

มิถนุำยน 2562

52 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชณิตำ ดวงภกัดีรัมย์ 33,000 น.ส.ชณิตำ ดวงภกัดีรัมย์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.616/62            25 

มิถนุำยน 2562

53 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนกนันท์ ศรีสดุสะอำด 33,000 น.ส.ชนกนันท์ ศรีสดุสะอำด 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.617/62            25 

มิถนุำยน 2562

54 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.แทนชนน์ ศรีแห่งโคตร 33,000 น.ส.แทนชนน์ ศรีแห่งโคตร 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.618/62            25 

มิถนุำยน 2562

55 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุสรำ วงษ์จนัทำ 33,000 น.ส.อนสุสรำ วงษ์จนัทำ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.619/62            25 

มิถนุำยน 2562

56 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณภค ลขิิตเจริญ 33,000 น.ส.ภรณภค ลขิิตเจริญ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.620/62            25 

มิถนุำยน 2562

57 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 71,100 71,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ 71,100 น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ 71,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.621/62            25 

มิถนุำยน 2562

58 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 72,660 72,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 72,660 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 72,660

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.622/62            25 

มิถนุำยน 2562

59 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 53,460 53,460 เฉพำะเจำะจง
น.ส.พิชำมญช์ รัตนจริยำ

คณุ
53,460 น.ส.พิชำมญช์ รัตนจริยำคณุ 53,460

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.623/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

60 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำกำนต์ สนิเธำว์ 35,910 น.ส.ชนำกำนต์ สนิเธำว์ 35,910

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.624/62            25 

มิถนุำยน 2562

61 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.สบุษุยำ ปิยรัตนวรสกลุ 34,650 น.ส.สบุษุยำ ปิยรัตนวรสกลุ 34,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.625/62            25 

มิถนุำยน 2562

62 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภิชำ สทิธิกลุนะ 34,650 น.ส.อภิชำ สทิธิกลุนะ 34,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.626/62            25 

มิถนุำยน 2562

63 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลติพรรณ เกรอด 34,500 น.ส.ลลติพรรณ เกรอด 34,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.627/62            25 

มิถนุำยน 2562

64 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิชำภทัร สโมสร 33,000 น.ส.นิชำภทัร สโมสร 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.628/62            25 

มิถนุำยน 2562

65 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 44,100 44,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทกำนต์ จนัทะเวช 44,100 น.ส.จนัทกำนต์ จนัทะเวช 44,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.629/62            25 

มิถนุำยน 2562

66 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สโรชำ หวงักุ่ม 33,000 น.ส.สโรชำ หวงักุ่ม 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.630/62            25 

มิถนุำยน 2562

67 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 70,000 70,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.รดำรัตน์ กรึงไกร 70,000 น.ส.รดำรัตน์ กรึงไกร 70,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.631/62            25 

มิถนุำยน 2562

68 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,300 45,300 เฉพำะเจำะจง
นำยภทัรพล อิศรำงกรู 

ณอยธุยำ
45,300

นำยภทัรพล อิศรำงกรู ณอ

ยธุยำ
45,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.632/62            25 

มิถนุำยน 2562

69 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,300 45,300 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.633/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

70 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 60,000 น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 60,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.634/62            25 

มิถนุำยน 2562

71 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 30,720 30,720 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณ์ประภำ วิยะเศษ 30,720 น.ส.ภรณ์ประภำ วิยะเศษ 30,720

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.635/62            25 

มิถนุำยน 2562

72 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 34,650 น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 34,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.636/62            25 

มิถนุำยน 2562

73 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนำภรณ์ ปัทมะโสภำ 33,000 น.ส.ธนำภรณ์ ปัทมะโสภำ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.637/62            25 

มิถนุำยน 2562

74 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 28,500 28,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนดำ ศิริแสง 28,500 น.ส.กำนดำ ศิริแสง 28,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.638/62            25 

มิถนุำยน 2562

75 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 54,000 54,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว 54,000 น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว 54,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.639/62            25 

มิถนุำยน 2562

76 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อสมำ ไชยวงศ์ 46,500 น.ส.อสมำ ไชยวงศ์ 46,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.640/62            25 

มิถนุำยน 2562

77 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง
น.ส.วรรณกำญจณ์ สภุำว

สทิธ์ิ
33,000

น.ส.วรรณกำญจณ์ สภุำว

สทิธ์ิ
33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.641/62            25 

มิถนุำยน 2562

78 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด ำ 45,000 น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด ำ 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.642/62            25 

มิถนุำยน 2562

79 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง นำยชำนน ผู้ ไพบลูย์พงศ์ 33,000 นำยชำนน ผู้ ไพบลูย์พงศ์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.643/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

80 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 28,500 28,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.กชกร ทองลบ 28,500 น.ส.กชกร ทองลบ 28,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.644/62            25 

มิถนุำยน 2562

81 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 56,040 56,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิ่น 56,040 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิ่น 56,040

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.645/62            25 

มิถนุำยน 2562

82 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 72,840 72,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 72,840 น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 72,840

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.646/62            25 

มิถนุำยน 2562

83 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 56,100 56,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ 56,100 น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ 56,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.647/62            25 

มิถนุำยน 2562

84 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 60,300 60,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประชมุพร สองบำง 60,300 น.ส.ประชมุพร สองบำง 60,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.648/62            25 

มิถนุำยน 2562

85 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 52,080 52,080 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์ 52,080 น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์ 52,080

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.649/62            25 

มิถนุำยน 2562

86 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 45,000 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.650/62            25 

มิถนุำยน 2562

87 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 50,850 50,850 เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 50,850 นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 50,850

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.651/62            25 

มิถนุำยน 2562

88 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 36,390 36,390 เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ เพชรด ำ 36,390 นำงรัตนำ เพชรด ำ 36,390

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.652/62            25 

มิถนุำยน 2562

89 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 36,300 36,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรำ กลิ่นค ำหอม 36,300 น.ส.ภทัรำ กลิ่นค ำหอม 36,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.653/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

90 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,600 33,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 33,600 น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 33,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.654/62            25 

มิถนุำยน 2562

91 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 35,490 35,490 เฉพำะเจำะจง นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 35,490 นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 35,490

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.655/62            25 

มิถนุำยน 2562

92 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.656/62            25 

มิถนุำยน 2562

93 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 55,500 55,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัญญำ ถำวรพนัธุ์ 55,500 น.ส.รัญญำ ถำวรพนัธุ์ 55,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.657/62            25 

มิถนุำยน 2562

94 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง
น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณ

ก ำเนิด
66,000 น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 66,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.658/62            25 

มิถนุำยน 2562

95 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำฉตัร สงัข์พระกร 45,000 น.ส.ปรียำฉตัร สงัข์พระกร 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.659/62            25 

มิถนุำยน 2562

96 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 34,500 น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 34,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.660/62            25 

มิถนุำยน 2562

97 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 55,350 55,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์วิมล สกลุกนัต์ 55,350 น.ส.พิมพ์วิมล สกลุกนัต์ 55,350

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.661/62            25 

มิถนุำยน 2562

98 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง นำงนฤมล โกมลเสวิน 90,000 นำงนฤมล โกมลเสวิน 90,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.662/62            25 

มิถนุำยน 2562

99 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร 75,000 นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.663/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

100 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ เศรษฐอดุม 75,000 น.ส.จิตรำ เศรษฐอดุม 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.664/62            25 

มิถนุำยน 2562

101 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.665/62            25 

มิถนุำยน 2562

102 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงจรีุรัตน์ ห่อเกียรติ 75,000 นำงจรีุรัตน์ ห่อเกียรติ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.666/62            25 

มิถนุำยน 2562

103 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.667/62            25 

มิถนุำยน 2562

104 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญำศิริ 75,000 น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญำศิริ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.668/62            25 

มิถนุำยน 2562

105 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธิดำ สำสำร 33,000 น.ส.ณฐัธิดำ สำสำร 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.669/62            25 

มิถนุำยน 2562

106 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชันันท์ จงใจ 33,000 น.ส.ณชันันท์ จงใจ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.670/62            25 

มิถนุำยน 2562

107 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ์ บือทอง 33,000 น.ส.พชัรำภรณ์ บือทอง 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.671/62            25 

มิถนุำยน 2562

108 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณรำย ดอกไม้เพ็ง 33,000 น.ส.พรรณรำย ดอกไม้เพ็ง 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.672/62            25 

มิถนุำยน 2562

109 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 67,590 67,590 เฉพำะเจำะจง นำยกนัต์ สวสัดิ์ไชย 67,590 นำยกนัต์ สวสัดิ์ไชย 67,590

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.673/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

110 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 66,660 66,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุัญญำ จงอตุสำห์ 66,660 น.ส.สธุัญญำ จงอตุสำห์ 66,660

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.674/62            25 

มิถนุำยน 2562

111 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,150 45,150 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 45,150 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 45,150

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.675/62            25 

มิถนุำยน 2562

112 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 44,910 44,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร 44,910 น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร 44,910

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.676/62            25 

มิถนุำยน 2562

113 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 37,350 37,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.มนัตตำ โตเจริญ 37,350 น.ส.มนัตตำ โตเจริญ 37,350

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.677/62            25 

มิถนุำยน 2562

114 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 36,180 36,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 36,180 น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 36,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.678/62            25 

มิถนุำยน 2562

115 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 47,700 47,700 เฉพำะเจำะจง นำยสรำยศ เถียรทวี 47,700 นำยสรำยศ เถียรทวี 47,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.679/62            25 

มิถนุำยน 2562

116 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง นำยชนทิตย์ หมวดผำ 42,900 นำยชนทิตย์ หมวดผำ 42,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.680/62            25 

มิถนุำยน 2562

117 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงอจัจิมำ เหลอืงดิลก 75,000 นำงอจัจิมำ เหลอืงดิลก 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.681/62            25 

มิถนุำยน 2562

118 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 48,690 48,690 เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 48,690 นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 48,690

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.682/62            25 

มิถนุำยน 2562

119 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 54,570 54,570 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปวีณำ แก้วมิตร์ 54,570 น.ส.ปวีณำ แก้วมิตร์ 54,570

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.683/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

120 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 42,720 42,720 เฉพำะเจำะจง นำยธีรพงษ์ ทองเรือง 42,720 นำยธีรพงษ์ ทองเรือง 42,720

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.684/62            25 

มิถนุำยน 2562

121 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 47,460 47,460 เฉพำะเจำะจง
น.ส.ณฐัฐำนันท์ 

ชนันพฒันภำทิม
47,460

น.ส.ณฐัฐำนันท์ ชนันพฒัน

ภำทิม
47,460

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.685/62            25 

มิถนุำยน 2562

122 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 46,590 46,590 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตต์ 46,590 น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตต์ 46,590

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.686/62            25 

มิถนุำยน 2562

123 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 28,500 28,500 เฉพำะเจำะจง นำยมนต์ชยั ทองเก้ำ 28,500 นำยมนต์ชยั ทองเก้ำ 28,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.687/62            25 

มิถนุำยน 2562

124 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทร์จิรำ เกตปัุน้ 33,000 น.ส.จนัทร์จิรำ เกตปัุน้ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.688/62            25 

มิถนุำยน 2562

125 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิรัญชนำ สทุธิศรำนันท์ 33,000 น.ส.วิรัญชนำ สทุธิศรำนันท์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.689/62            25 

มิถนุำยน 2562

126 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง
น.ส.กลัยำรัตน์ สหมิตร

มงคล
33,000 น.ส.กลัยำรัตน์ สหมิตรมงคล 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.690/62            25 

มิถนุำยน 2562

127 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร 9,000 นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร 9,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.691/62            25 

มิถนุำยน 2562

128 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉตัรชยั บรรจง 18,000 นำยฉตัรชยั บรรจง 18,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.692/62            25 

มิถนุำยน 2562

129 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อำรียำ แก้วมะณี 33,000 น.ส.อำรียำ แก้วมะณี 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.693/62            25 

มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

130 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลทิพย์ สงัข์นำค 45,000 น.ส.กมลทิพย์ สงัข์นำค 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.694/62            25 

มิถนุำยน 2562

131 จ้ำงซอ่มโน๊ตบุ๊ค 6,955 6,955 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 6,955 บ.ซนัไชน์ 6,955

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
บจ.อ.695/62            25 

มิถนุำยน 2562

133 ซือ้วสัดคุอมฯ 99,568 99,568 เฉพำะเจำะจง บ.วิบลูกิจ 99,568 บ.วิบลูกิจ 99,568

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
     บซ.อ.47/62               4 

มิถนุำยน 2562

134 ซือ้วสัดุ 2,953.20 2,953.20 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 2,953.20 กิจเจริญกำรค้ำ 2,953.20

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
     บซ.อ.48/62               11 

มิถนุำยน 2562

135 ซือ้วสัดคุอมฯ 99,600 99,600 เฉพำะเจำะจง บ.วิบลูกิจ 99,600 บ.วิบลูกิจ 99,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
     บซ.อ.49/62               18 

มิถนุำยน 2562

136 ซือ้วสัดคุอมฯ 94,104.00 94,104.00 เฉพำะเจำะจง บ.วิบลูกิจ 94,104.00 บ.วิบลูกิจ 94,104.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ
     บซ.อ.50/62               19 

มิถนุำยน 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้คอมพิวเตอร์แท็ปเลต็ 357,000                 357,000                เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 

แอนด์ เซลล์ จ ำกดั

315,928                   บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 

แอนด์ เซลล์ จ ำกดั

315,928                 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บซด.66/62 ลว 24 มิ.ย. 62

1 ซือ้น ำ้ยำตรวจสอบยำฆ่ำ

แมลง-สำรพิษตกค้ำง 'จีที"

12,412.00              12,412.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงจีทีพำณิชย์ 12,412.00 ห้ำงจีทีพำณิชย์ 12,412.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

บซ.ด.63/62 ลว 4 มิ.ย. 62

วนัที่     30     เดือน     มิถนุำยน   พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2562

ส ำนักดำ่นอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 ซือ้หน้ำกำก Hyper mask 6,848.00 6,848.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทสมโชค มำร์เก็ตติง้ 

(2007) จ ำกดั

6,848.00 บริษัทสมโชค มำร์เก็ตติง้ 

(2007) จ ำกดั

6,848.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

บซ.ด.64/62 ลว 6 มิ.ย. 62

3 จ้ำงซอ่มตู้ดดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำสะเดำ

14,980.00              14,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วิส จ ำกดั

14,980.00 บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วิส จ ำกดั

14,980.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

บจ.ด.188/62 ลว 17 มิ.ย. 62

4 ซือ้วสัดสุ ำนักงำนและวสัดุ

งำนบ้ำนงำนครัว

29,782.00 29,782.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 

เซอร์วิส จ ำกดั

29,782.00 บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 

เซอร์วิส จ ำกดั

29,782.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน ใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ด.65/62 ลว 

18 มิ.ย. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ รำคำที่เสนอ

๑

โครงกำรสง่เสริมจริยธรรม

สถำนประกอบกำรผลติภณัฑ์

สขุภำพ

๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ บ.นำรำซีซเท็ม ๒,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บ.นำรำซีซเท็ม ๒,๑๙๗,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

    สญัญำจ้ำงที่ ๔๗/๒๕๖๒     

วนัที่ ๒๑/๕/๒๕๖๒

๒ เหมำซอ่มครุภณัฑ์และโคมไฟ ๔,๒๕๐.๐๐ ๔,๒๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลำย ๔,๒๕๐.๐๐ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลำย ๔,๒๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๐๗/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑๔/๖/๒๕๖๒

๓
ออกแบบ ผลติโปสเตอร์

นิทรรศกำร
๒๕,๖๒๖.๕๐ ๒๕,๖๒๖.๕๐ เฉพำะเจำะจง

บ. เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำย

แอนด์เซอร?ส จ ำกดั
๒๕,๖๒๖.๕๐

บ. เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำย

แอนด์เซอร?ส จ ำกดั
๒๕,๖๒๖.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๐๘/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๖/๒๕๖๒

๔ กระเป๋ำใสเ่อกสำร ๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง
บ. เจ.เจ แบคอินดสัตรี 

จ ำกดั
๘๑,๐๐๐.๐๐ บ. เจ.เจ แบคอินดสัตรี จ ำกดั ๘๑,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๐๙/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๔/๖/๒๕๖๒

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน...๒๕๖๒......

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

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



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๕ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธัญพิสษิฐ์  วชัรเสรี ๔๕,๐๐๐.๐๐ นำยธัญพิสษิฐ์  วชัรเสรี ๔๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
บจ.พศ. ๑๑๐/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๔/๖/๒๕๖๒

๖ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๔๒,๕๔๐.๐๐ ๔๒,๕๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง
นำงสำวธิดำรัตน์ สำลี

วรรณ
๔๒,๕๔๐.๐๐ นำงสำวธิดำรัตน์ สำลวีรรณ ๔๒,๕๔๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
บจ.พศ. ๑๑๑/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๔/๖/๒๕๖๒

๗ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๕๒,๖๕๐.๐๐ ๕๒,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชยัภทัร เปมะวิภำต ๕๒,๖๕๐.๐๐ นำยชยัภทัร เปมะวิภำต ๕๒,๖๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๑๒/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๔/๖/๒๕๖๒

๘ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๘,๕๕๐.๐๐ ๓๘,๕๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกศินี ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐ นำงสำวเกศินี ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๑๓/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๔/๖/๒๕๖๒

๙ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๔๑,๘๕๐.๐๐ ๔๑,๘๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวชลติำ ใจสมคัร ๔๑,๘๕๐.๐๐ นำงสำวชลติำ ใจสมคัร ๔๑,๘๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๑๔/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๔/๖/๒๕๖๒

๑๐ เหมำขนสง่รถบสัปรับอำกำศ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง
บ.ธนัชวิญ์ แทรเวล กรุ๊ป 

จ ำกดั
๑๐๔,๐๐๐.๐๐

บ.ธนัชวิญ์ แทรเวล กรุ๊ป 

จ ำกดั
๑๐๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๑๕/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๔/๖/๒๕๖๒

๑๑
ประชำสมัพนัธ์ทำงสื่อ

หนังสอืพิมพ์
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.มติชน จ ำกดั (มหำชน) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บ.มติชน จ ำกดั (มหำชน) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บจ.พศ. ๑๑๖/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๕/๖/๒๕๖๒

๑๒ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๓๐,๓๒๐.๐๐ ๓๐,๓๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๓๐,๓๒๐.๐๐ ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๓๐,๓๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บซ.พศ. ๑๔/๒๕๖๒        

วนัที่ ๓๑/๕/๒๕๖๒

๑๓ ซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร ๒๓,๒๗๒.๕๐ ๒๓,๒๗๒.๕๐ เฉพำะเจำะจง
บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ำกดั
๒๓,๒๗๒.๕๐

บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ำกดั
๒๓,๒๗๒.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บซ.พศ. ๑๕/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๖/๒๕๖๒

๑๔ ซือ้วสัดสุ ำนักงำน ๒๕,๑๙๖.๓๖ ๒๕,๑๙๖.๓๖ เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว ๒๕,๑๙๖.๓๖ ร้ำนคุ้มแก้ว ๒๕,๑๙๖.๓๖

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ
     บซ.พศ. ๑๖/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๖/๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 9,000.00                  นำยกรณยั พิมพสรุกะ 9,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.69/2562 ลว.7 มิย.62

วนัที่ 10 - 14 มิย.62 คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

 จ.ก ำแพงเพชร ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 7,400.00 7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,400.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 7,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.70/2562 ลว.17 มิย.62

วนัที่ 18-21 มิย.62 จ.นครสวรรค๋ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 5,700.00 5,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,700.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,700.00                 - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.72/2562 ลว.27 มิย.62

วนัที่ 3-5 กค.62 จ.ประจวบฯ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จ้ำงท ำงำนด้ำนพสัดกุำรจดัซือ้/จดัจ้ำง73,485.00 73,845.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวไพรินทร์ โสภณ 73,845.00 นำงสำวไพรินทร์ โสภณ 73,845.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.73/2562 ลว.28 มิย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนธุรกำร 60,990.00 60,990.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำพร แป้นกลม 60,990.00 นำงสำวประภำพร แป้นกลม 60,990.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.74/2562 ลว.28 มิย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

6 จดัจ้ำงงำนด้ำนธุรกำรกลุ่มพฒันำระบบฯ58,020.00 58,020.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวระววัรรณ ปรำนพรม 58,020.00 นำงสำวระววัรรณ ปรำนพรม 58,020.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.75/2562 ลว.28 มิย.62

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่  1 กรกฎำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัจ้ำงปรับปรุงฯ 220,000.00 220,000.00 เฉพำะเจำะจง ออพติมสั โซลชูั่น 220,000.00 ออพติมสั โซลชูั่น 220,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.76/2562 ลว.28 มิย.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
จ้ำงติดตัง้ตำขำ่ยกนันก อำคำร

 4 ชัน้ 4
53,085.38              53,085.38             เฉพำะเจำะจง

บ.แอคแซป เอ็นไวรอน

เมนท์ จ ำกดั 53,085.38                

บ.แอคแซป เอ็นไวรอนเมนท์

 จ ำกดั 53,085.38              รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.150/2562ลว.5

 มิ.ย.62

2
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย.-

ก.ย. 62)
44,000.00 44,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยอดิเรก กลัน่ค ำ
44,000.00

นำยอดิเรก กลัน่ค ำ
44,000.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.151/2562

ลว. 6 มิ.ย.62

3
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย.-

ก.ย. 62) ม.44
64,000.00 64,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.วิวรรธณี  พำนิช 
                64,000.00

น.ส.วิวรรธณี  พำนิช 
               64,000.00

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.152/2562

ลว. 6 มิ.ย.62

4
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย.-

ก.ย. 62) ม.44
64,000.00 64,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ
                64,000.00

น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ
               64,000.00

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.153/2562 

ลว. 6 มิ.ย.62

5
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย.-

ก.ย. 62) ม.44
60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.รมณีย์  กระแซง
                60,000.00

น.ส.รมณีย์  กระแซง
               60,000.00

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.154/2562 

ลว. 6 มิ.ย.62

6
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย.-

ก.ย. 62) ม.44
60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.นันนภสั  ใจจิต
                60,000.00

น.ส.นันนภสั  ใจจิต
               60,000.00

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.155/2562

ลว. 6 มิ.ย.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน

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

วนัที่  28  เดือน  มิถนุำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้ำงท ำแบบจ ำลองสำมมิติ 97,500.00 97,500.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.อทุิศวิศกรรม

                97,500.00
หจก.อทุิศวิศกรรม

               97,500.00
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.156/2562

ลว. 11 มิ.ย.62

8 จ้ำงแปลเอกสำร 13,150.00 13,150.00 เฉพำะเจำะจง
น.ส.เบญจวรรณ นกุนัยำ

                13,150.00
น.ส.เบญจวรรณ นกุนัยำ

               13,150.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.157/2562

ลว. 11 มิ.ย.62

9

จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศภำย

ในรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 

นง 6618 นนทบรีุ

24,235.50 24,235.50 เฉพำะเจำะจง
หจก.พระนครออโต้แอร์

                24,235.50
หจก.พระนครออโต้แอร์

               24,235.50 รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.158/2562

ลว. 13 มิ.ย.62

10
จ้ำงเดินสำยเดินโทรศพัท์และ

ปลัก๊ไฟ
16,200.00 16,200.00 เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

เสนอรำคำ 16,200 บำท
                16,200.00

นำยพงศกร เรืองมำก

เสนอรำคำ 16,200 บำท
               16,200.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.159/2562

ลว. 20 มิ.ย.62

11
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
65,670.00 65,670.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์
65,670.00                นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 65,670.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.160/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

12
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
55,200.00 55,200.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.กลัยกร  สทิธิสำร
55,200.00                

น.ส.กลัยกร  สทิธิสำร
55,200.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.161/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

13
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
68,400.00 68,400.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 
68,400.00                นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 68,400.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.162/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

14
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
84,360.00 84,360.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวฉนัทนำ  แสวงผล 
84,360.00                นำงสำวฉนัทนำ  แสวงผล 84,360.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.163/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

15
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
82,890.00 82,890.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจนัทนำ  บรรจง

เกต ุ 82,890.00                
นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ

82,890.00              
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.164/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

16
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
69,480.00 69,480.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 
69,480.00                

นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 
69,480.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.165/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

17
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
57,690.00 57,690.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 
57,690.00                

นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 
57,690.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.166/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

18
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
73,470.00 73,470.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพรทิพย์  ด้วงจำด
73,470.00                

นำงสำวพรทิพย์  ด้วงจำด
73,470.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.167/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

19
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
82,290.00 82,290.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจิรำพร  เฉลยีง

พจน์ 82,290.00                
นำงสำวจิรำพร  เฉลยีงพจน์

82,290.00              
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.168/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

20
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
81,060.00 81,060.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน
81,060.00                

นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน
81,060.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.169/2562 

ลว. 27 มิ.ย.62

21
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
52,590.00 52,590.00 เฉพำะเจำะจง

นำยธีรยทุธ  ผอ่งฉวี 
52,590.00                

นำยธีรยทุธ  ผอ่งฉวี 
52,590.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.170/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

22
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
35,070.00 35,070.00 เฉพำะเจำะจง

นำยกิตติวิสทุธ์ิ  ประทีปะ

จิตติ 35,070.00                

นำยกิตติวิสทุธ์ิ  ประทีปะ

จิตติ 35,070.00              
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.171/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

23
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
50,100.00 50,100.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวมชัฌำภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี 50,100.00                
นำงสำวมชัฌำภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี
50,100.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.172/2562

ลว.27 มิ.ย.62

24
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
33,090.00 33,090.00 เฉพำะเจำะจง

นำยณฏัพล  ยอดด ำเนิน
33,090.00                

นำงสำวมชัฌำภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี
33,090.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.173/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

25
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนันทิกำนต์ หนู

เนียม
45,000.00                นำงสำวนันทิกำนต์ หนเูนียม 45,000.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.174/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

26
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัริดำ  สกลุมำ 45,000.00                นำงสำวพชัริดำ  สกลุมำ 45,000.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.175/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

27
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
42,000.00              42,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยพิศณพุงศ์  กำละพนัธ์ 42,000.00                นำยพิศณพุงศ์  กำละพนัธ์ 42,000.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.176/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

28
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
30,000.00              30,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนำภรณ์ เชือ้เมืองพำน 30,000.00                นำงสำวธนำภรณ์ เชือ้เมืองพำน 30,000.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.177/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

29
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
45,000.00              45,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัสรีญำ รุ่งจ ำรัสรัศมี 45,000.00                นำงสำวนัสรีญำ รุ่งจ ำรัสรัศมี 45,000.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.178/2562

ลว. 27 มิ.ย.62

30
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (ก.ค.-

ก.ย.62)
39,000.00              39,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพวรรณ ฟักเงิน 39,000.00                นำงสำวทิพวรรณ ฟักเงิน 39,000.00              

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.179/2562

ลว. 27 มิ.ย.62



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ 3,800.00                4,000.00               เฉพำะเจำะจง. นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว.68/2562

พร้อมพนักงำนขบัรถยนต์  =  3,800 บำท  =  3,800 บำท  ลว. 7 มิย.62

 1 คนั

2 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่มก ำกบั 36,000.00              36,000.00             เฉพำะเจำะจง. นำงสำวศศิวรรณ  เสำเสริมศรี นำงสำวศศิวรรณ  เสำเสริมศรี  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 69/2572

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่3  = 36,000 บำท  = 36,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

ตลำ

3 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่มก ำกบั 52,530.00              52,530.00             เฉพำะเจำะจง. นำงสำวณฐัณิชำ  วงษ์ค ำภำ นำงสำวณฐัณิชำ  วงษ์ค ำภำ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 70/2562

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่3  = 52,530 บำท  = 52,530 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

ตลำ

4 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่มก ำกบั 37,170.00              37,170.00             เฉพำะเจำะจง. นำงสำวณฐัณิชำ  นวลแสง นำงสำวณฐัณิชำ  นวลแสง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 71/2562

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่3  = 37,170  บำท  = 37,170  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

ตลำ

5 จ้ำงเหมำปฏิบลตัิงำนฝำย 53,040.00              53,040.00             เฉพำะเจำะจง. นำงสำวดำรุณี  จิตประสำน นำงสำวดำรุณี  จิตประสำน  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 72/2562

บริหำรทัว่ไปกลุ่มควบคมุ  = 53,040  บำท  = 53,040  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

วตัถอุนัตรำย

6 จ้ำงเหมำปฏิบลตัิงำนฝำย 36,000.00              36,000.00             เฉพำะเจำะจง. นำงสำวมลัลกิำ  กนัทำ นำงสำวมลัลกิำ  กนัทำ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 73/2562

บริหำรทัว่ไปกลุ่มควบคมุ  =  36,000บำท  =  36,000บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

วตัถอุนัตรำย

7 จ้ำงเหมำปฏิบลตัิงำนฝำย 27,000.00              27,000.00             เฉพำะเจำะจง. นำงสำววชิรำพร  เครือวงค์ปิง นำงสำววชิรำพร  เครือวงค์ปิง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 74/2562

บริหำรทัว่ไปกลุ่มควบคมุ  = 36,000 บำท  = 36,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

วตัถอุนัตรำย

8 จ้ำงเหมำปฏิบลตัิงำนฝำย 35,070.00              35,070.00             เฉพำะเจำะจง. นำยวนัชยั  แก้วด้วง นำยวนัชยั  แก้วด้วง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 75/2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุ่มควบคมุวตัถอุนัตรำย)

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

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  มิถนุำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

บริหำรทัว่ไปกลุ่มควบคมุ  = 35,070  บำท  = 35,070  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

วตัถอุนัตรำย

9 จ้ำงเหมำพนักงำนขบัรถยนต์ฃ 45,600.00              45,600.00             เฉพำะเจำะจง. นำยอน ุ แก้วด้วง นำยอน ุ แก้วด้วง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 76/2562

สว่นรำชกำร  = 45,600 บำท  = 45,600 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

10 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 47,700.00              47,700.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวพลอยชนก  เผือกผอ่ง นำงสำวพลอยชนก  เผือกผอ่ง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 77/2562

ด้ำนกำรขออนญุษตวตัถุ  = 47,700 บำท  = 47,700 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

อนัตรำย

11 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่ม 52,230.00              52,230.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกศินี  วงศ์ไชย นำงสำวเกศินี  วงศ์ไชย  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 78/2562

พฒันำระบบวตัถอุนัตรำย  =  52,230 บำท  =  52,230 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

12 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุ่ม 36,000.00              36,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรีรัตน์ จิตจ ำนงค์ นำงสำวอำรีรัตน์ จิตจ ำนงค์  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 78/2562

พฒันำระบบวตัถอุนัตรำย  = 36,000 บำท  = 36,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลว. 27 มิย.62

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 10,000.00 10,000.00 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวณฐักำนต์ บญุภิระ นำงสำวณฐักำนต์ บญุภิระ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.64/2562

เสนอรำคำ 10,000 บำท รำคำจ้ำง  10,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 7 มิถนุำยน 2562

2 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเผยแพร่กำร

เปิดใช้ฐำนข้อมลูอนญุำติ

โฆษณำผำ่นสื่อหนังสอืพิมพ์

-                         -                        จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท มติชน จ ำกดั 

(มหำชน) (หนังสอืพิมพ์ 

มติชน/หนังสอืพิมพ์ 

ประชำชำติ)

บริษัท มติชน จ ำกดั 

(มหำชน) (หนังสอืพิมพ์ มติ

ชน/หนังสอืพิมพ์ ประชำชำต)ิ

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   65/2562 (ยกเลิก)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.....มิถนุำยน...2562.............

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

วนัที่...30.....เดือน...มิถนุำยน...พ.ศ....2562...

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำ  - บำท รำคำจ้ำง - บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 20 มิถนุำยน 2562

3 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเผยแพร่กำร

เปิดใช้ฐำนข้อมลูอนญุำติ

โฆษณำผำ่นสื่อหนังสอืพิมพ์

73,830.00              73,830.00             จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท มติชน จ ำกดั 

(มหำชน) (หนังสอืพิมพ์ 

มติชน/หนังสอืพิมพ์ 

ประชำชำติ)

บริษัท มติชน จ ำกดั 

(มหำชน) (หนังสอืพิมพ์ มติ

ชน/หนังสอืพิมพ์ ประชำชำต)ิ

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   66/2562

เสนอรำคำ  73,830 บำท รำคำจ้ำง 73,830 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 20 มิถนุำยน 2562

4 ขออนมุตัิจดัจ้ำงเผยแพร่กำร

เปิดใช้ฐำนข้อมลูอนญุำติ

โฆษณำผำ่นสื่อหนังสอืพิมพ์

38,520.00              38,520.00             จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท ขำ่วสด จ ำกดั 

(หนังสอืพิมพ์ ขำ่วสด)

บริษัท ขำ่วสด จ ำกดั 

(หนังสอืพิมพ์ ขำ่วสด)

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   67/2562

เสนอรำคำ 38,520 บำท รำคำจ้ำง  38,520  บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 20 มิถนุำยน 2562

5 จดัจ้ำงรถบรรทกุ พร้อม

พนักงำนเพ่ือขนย้ำยของกลำง

 และจดัจ้ำงพนักงำนท ำควำม

สะอำด

30,000.00              30,000.00             จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยปัญญำ ภำคสำรศรี นำยปัญญำ ภำคสำรศรี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   68/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 18 มิถนุำยน 2562

6 จดัจ้ำงซอ่มเคร่ืองพิมพ์ HP 

Laserjet Pro CM1415fnw 

MFP หมำยเลขครุภณัฑ์ ศรร. 

1/54 คพส.

11,128.00              11,128.00             

จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกดั บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน

บซ.ศรป.90/2562

เสนอรำคำ 11,128 บำท รำคำจ้ำง 11,128 บำท และคณุภำพดี เพียงพอตำม

ควำมต้องกำรใช้งำนและ

ประโยชน์ตอ่หน่วยงำน

ลงวนัที่ 24 มิถนุำยน 2562

7 จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 32,200.00              32,200.00             จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.13/2562

เสนอรำคำ 32,200 บำท รำคำจ้ำง 32,200 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 4 มิถนุำยน  2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอและ

ค ำแนะน ำที่เก่ียวกบักำรจด

แจ้งเคร่ืองส ำอำง

120,000.- บำท 120,000.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำล ีจิรวงศ์ศรี

รำคำที่เสนอ 120,000.- 

บำท

นำงคณุภร  ตัง้จฑุำชยั

รำคำที่จ้ำง 120,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.130/2562

4 มิ.ย.62

2 เชำ่อปุกรณ์และระบบในกำร

ให้บริกำร smart counter 

serviceฯ

494,000.- บำท 494,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อี

เว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์

เซอร์ จ ำกดั

รำคำที่เสนอ 494,000.- 

บำท

บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์

 แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ 

จ ำกดั

รำคำที่เชำ่ 494,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะเชำ่

สสผ.จ.131/2562

10 มิ.ย.62

3 จ้ำงเหมำบริกำรในกำร

ให้บริกำร smart counter 

service ส ำหรับผลติภณัฑ์

สขุภำพฯ

496,000.-บำท 496,000.-บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้ จ ำกดั

รำคำที่เสนอ 496,000.- 

บำท

บริษัท ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้ จ ำกดั

รำคำที่จ้ำง 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.132/2562

10 มิ.ย.62

4 จ้ำงเหมำบริกำรในกำรจดัท ำ

ข้อเสนอระบบกำรให้

ค ำแนะน ำเชิงรุกฯ

65,000.- บำท 65,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวยวุดี พฒันวงศ์

รำคำที่เสนอ 65,000.- บำท

นำงสำวยวุดี พฒันวงศ์

รำคำที่จ้ำง 65,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.133/2562

19 มิ.ย.62

5 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนกำรบริหำร

และบริกำรของศนูย์บริกำรฯ

99,100.- บำท 98,510.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำที่เสนอ 99,100.- บำท

นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำที่เสนอ 99,100.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.134/2562

28 มิ.ย.62

6 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และให้บริกำร

ข้อมลู

73,530.- บำท 73,040.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรประภำ  วีรแพทย

โกศล

รำคำที่เสนอ 73,530.- บำท

น.ส.ศิรประภำ  วีรแพทย

โกศล

รำคำที่จ้ำง 73,530.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.135/2562

28 มิ.ย.62

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2562

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 30 เดือน มิถนุำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้ำงจดัท ำงำนเอกสำรและ

ตรวจสอบเก่ียวกบักำรเบิกจำ่ย

เงิน

71,630.- บำท 71,260.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง  น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนันท์

รำคำที่เสนอ 71,630.-บำท

 น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนันท์

รำคำที่จ้ำง 71,630.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.136/2562

28 มิ.ย.62

8 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และให้บริกำร

ข้อมลู

61,710.- บำท 61,220.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วลัลยำ พนัธุโพธ์ิ

รำคำที่เสนอ 61,710.- บำท

น.ส.วลัลยำ พนัธุโพธ์ิ

รำคำที่จ้ำง 61,710.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.137/2562

28 มิ.ย.62

9 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และให้บริกำร

ข้อมลู

42,460.- บำท 53,600.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วลัลยำ พนัธุโพธ์ิ

รำคำที่เสนอ 42,460.- บำท

น.ส.วลัลยำ พนัธุโพธ์ิ

รำคำที่จ้ำง 42,460.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.138/2562

28 มิ.ย.62


