
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

1 จดัจำ้งท ำตรำยำง 299.60 299.60 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นพรลำภพฒันภณัฑ์

 รำคำ 299.60 บำท

หำ้งหุน้สว่นพรลำภพฒันภณัฑ ์

รำคำ 299.60 บำท

ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และ

คณุภำพดี เพียงพอ ตำม

ควำมตอ้งกำรใชง้ำน และ

เป็นประโยชนต์อ่หน่วยงำน

ตสน.จ.3/2562

ลว. 22 มีนำคม 2562

1 จำ้งเหมำบริกำร 27,846.00 27,846.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภิรมยพ์ร บวัเพ็ง

รำคำ 27,846 บำท

นำงสำวภิรมยพ์ร บวัเพ็ง

รำคำ 27,846 บำท

ใชเ้กณฑร์ำคำ  ตสน.จ.4/2562 

ลว. 26 มีนำคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายช่ือ ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 วสัดสุ  ำนกังำน 2,873.64 บ. 2,873.64 บ. เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรคำ้ 2,873.64 บ. กิจเจริญกำรคำ้ 2,873.64 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสั่งจำ้งเลขที่ ก.พ.ร. 5/2562 

ลงวนัที่ 18 มี.ค. 62

2 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน 25,000 บ. 25,000 บ. เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนฐักำรจน ์พนัธม์ฆัวำฬ 25,000 บ. น.ส.ธนฐักำญจน ์พนัธม์ฆัวำฬ 25,000 บ. ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำนใบสั่งจำ้งเลขที่ ก.พ.ร. 6/2562 

ลงวนัที่ 20 มี.ค. 62

3

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งติดตัง้ชดุอปุกรณ ์เปิด-ปิด 111,280.-บำท 111,280.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 111,280.-บำท บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 111,280.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 142/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562

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

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 2 เมษำยน 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

 (7)  (8)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 1 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ประตอูตัโนมตัิ 4 รำยกำร จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 ซอ่มเครื่องเสียง หอ้งประชมุ 27,500.-บำท 27,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศธร เรืองมำก 27,500.-บำท นำยพงศธร เรืองมำก 27,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 143/2562

ชยันำทนเรนทร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 ซอ่มเปลีย่นโช๊คอพัและลกูปัด 11,984.-บำท 11,984.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 11,984.-บำท บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 11,984.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 144/2562

ประตหูอ้งประชมุ เลขำธิกำรฯ จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 11 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จำ้งติดตัง้ครุภณัฑแ์ละ 66,340.-บำท 66,340.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 66,340.-บำท บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 66,340.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 145/2562

เคำรเ์ตอรต์อ้นรบั จ  ำนวน จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2562

3 รำยกำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งติดตัง้ป้ำยสญัลกัษณ์ 15,515.-บำท 15,515.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น เอสเซนซ์ 15,515.-บำท รำ้น เอสเซนซ์ 15,515.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 146/2562

หอ้งน ำ้ชำยและหญิง อำคำร ควอลิตี ้อำรต์ ควอลิตี ้อำรต์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มี.ค. 2562

1 ชัน้ 1-3 และอำคำร 4 ภำยในวงเงินงบ

ชัน้ 6 จ ำนวน 12 ป้ำย ประมำณ

6 จำ้งติดตัง้สติก๊เกอรบ์ริเวณ 58,999.-บำท 58,999.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ด.ีพี..12 58,999.-บำท บริษัท เอส.ด.ีพี..12 58,999.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 147/2562

ผนงัลิฟต์ ซพัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ  ำกัด ซพัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ  ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 ปรบัปรุงหอ้งท ำงำนรอง 79,715.-บำท 79,715.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 79,715.-บำท บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 79,715.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 148/2562

เลขำธิกำรฯ (3) จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

8 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำร 63,000.-บำท 63,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนญัญำ อ่วมป่ัน 63,000.-บำท น.ส.ชนญัญำ อ่วมป่ัน 63,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 149/2562

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำร 70,860.-บำท 70,860.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐัพร กัญชำญ 70,860.-บำท น.ส. ณฐัพร กัญชำญ 70,860.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 150/2562

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำร 67,500.-บำท 67,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. พฒันน์รี สินทรพัย์ 67,500.-บำท น.ส. พฒันน์รี สินทรพัย์ 67,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 151/2562

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำร 64,890.-บำท 64,890.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐักำญจน ์โมรำเรือง 64,890.-บำท น.ส. ณฐักำญจน ์โมรำเรือง 64,890.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 152/2562

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำร 69,870.-บำท 69,870.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 69,870.-บำท น.ส.ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 69,870.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 153/2562

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำร 67,950.-บำท 67,950.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กันยกร ศรีชยักูล 67,950.-บำท น.ส. กันยกร ศรีชยักูล 67,950.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 154/2562

เจำ้หนำ้ที่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 95,370.-บำท 95,370.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อญัชลี ตระกูลชำ่ง 95,370.-บำท น.ส. อญัชลี ตระกูลชำ่ง 95,370.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 155/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

15 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 94,920.-บำท 94,920.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ยิง่ลกัษณ ์จิตรปลืม้ 94,920.-บำท น.ส. ยิง่ลกัษณ ์จิตรปลืม้ 94,920.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 156/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 94,050.-บำท 94,050.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงษอ์นนัต ์หงษเ์ผือก 94,050.-บำท นำยพงษอ์นนัต ์หงษเ์ผือก 94,050.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 157/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 88,560.-บำท 88,560.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงกัญญณตัิ จนัประภำส 88,560.-บำท นำงกัญญณตัิ จนัประภำส 88,560.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 158/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 82,770.-บำท 82,770.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพฒัน ์ดวงสกุล 82,770.-บำท นำยประพฒัน ์ดวงสกุล 82,770.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 159/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 79,620.-บำท 79,620.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. วรรณิภำ พิทกัษส์ินธุ์ 79,620.-บำท น.ส. วรรณิภำ พิทกัษส์ินธุ์ 79,620.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 160/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 78,870.-บำท 78,870.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยอิสรพงศ ์ดวงกุดั่น 78,870.-บำท นำยอิสรพงศ ์ดวงกุดั่น 78,870.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 161/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 64,620.-บำท 64,620.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวนิยั โตเขียว 64,620.-บำท นำยวนิยั โตเขียว 64,620.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 162/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ประมำณ

18 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 53,040.-บำท 53,040.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงเยำวฉัตร ์ประทีปชำญพิสิฐ 53,040.-บำท นำงเยำวฉัตร ์ประทีปชำญพิสิฐ 53,040.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 163/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 48,000.-บำท 48,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยไตรสิทธ์ิ จนัประภำส 48,000.-บำท นำยไตรสิทธ์ิ จนัประภำส 48,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 164/2562

ทั่วไป เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 65,070.-บำท 65,070.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุ ทิมโล่ 65,070.-บำท นำยวฒิุ ทิมโล่ 65,070.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 165/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 58,950.-บำท 58,950.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิรนัดร ์ศรีจรสั 58,950.-บำท นำยนิรนัดร ์ศรีจรสั 58,950.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 166/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 56,700.-บำท 56,700.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวษิณ ุเนตรพงษ์ 56,700.-บำท นำยวษิณ ุเนตรพงษ์ 56,700.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 167/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จำ้งขบัรถยนตส์ว่นกลำง สล. 54,000.-บำท 54,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยอนรุกัษ ์จนัประภำส 54,000.-บำท นำยอนรุกัษ ์จนัประภำส 54,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 168/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 ซอ่มเปลีย่นโช๊คและลกูบิด 5,671.-บำท 5,671.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 5,671.-บำท บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 5,671.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 169/2562

ประตหูอ้งท ำงำน 304 จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 มี.ค. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 60,165.-บำท 60,165.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร ค  ำอ่อน 60,165.-บำท น.ส. อวยพร ค  ำอ่อน 60,165.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 170/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจรตัน ์สวุรรณธำดำ 30,000.-บำท น.ส.เบญจรตัน ์สวุรรณธำดำ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 171/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,000.-บำท 27,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บำท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 172/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 31,500.-บำท 31,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพสันยั อ่อนนอ้ม 31,500.-บำท นำยพสันยั อ่อนนอ้ม 31,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 173/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 94,500.-บำท 94,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.อจัฉรำ แสนกำวี 94,500.-บำท น.ส.อจัฉรำ แสนกำวี 94,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 174/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จำ้งดแูลบ ำรุงรกัษำลิฟต์ 39,804.-บำท 39,804.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โคเน่ จ  ำกัด (มหำชน) 39,804.-บำท บริษัท โคเน่ จ  ำกัด (มหำชน) 39,804.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 175/2562

อำคำร 6 จ ำนวน 1 งำน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 ปรบัปรุงประติมำกรรมฯ 50,000.-บำท 50,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อินฟินิตีฯ้ 50,000.-บำท บริษัท อินฟินิตีฯ้ 50,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 176/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 36,808.-บำท 36,808.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีบเบิล้ เอ ฯ 36,808.-บำท บริษัท ดีบเบิล้ เอ ฯ 36,808.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 43/2562

แกรม A4 400 รีม เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 4 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 ซือ้ตน้ไมจ้ดัสวนปรบัปรุง 195,000.-บำท 195,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท นงนชุแลนดส์เคปฯ 195,000.-บำท บริษัท นงนชุแลนดส์เคปฯ 195,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 44/2562

ภมิูทศัน์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 ซือ้ครุภณัฑ ์SAMSUNG TV 134,500.-บำท 134,500.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น ไอคอมพิวเตอร ์เซอรว์สิ 134,500.-บำท รำ้น ไอคอมพิวเตอร ์เซอรว์สิ 134,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 45/2562

40" พรอ้มอปุกรณต์ิดตัง้ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2562

5 รำยกำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 ซือ้ครุภณัฑ ์โทรทศัน ์LED 15,500.-บำท 15,500.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น ไอคอมพิวเตอร ์เซอรว์สิ 15,500.-บำท รำ้น ไอคอมพิวเตอร ์เซอรว์สิ 15,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 46/2562

43" จ ำนวน 1 เครื่อง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 ซือ้ครุภณัฑจ์อรบัภำพมอเตอร์ 22,000.-บำท 22,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 22,000.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 22,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 47/2562

ไฟฟำ้ จ  ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 ซือ้ครุภณัฑเ์ครื่องโทรทศัน์ 8,025.-บำท 8,025.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟล็กซค์อม จ ำกัด 8,025.-บำท บริษัท เฟล็กซค์อม จ ำกัด 8,025.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 48/2562

จ ำนวน 3 เครื่อง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

38 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน จ ำนวน 32,532.-บำท 32,532.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัท ป.รำชำ ออโต้ 32,532.-บำท บรษัท ป.รำชำ ออโต้ 32,532.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 49/2562

18 รำยกำร เซอรว์สิ จ  ำกัด เซอรว์สิ จ  ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 ซือ้เครื่องปรบัอำกำศ 32,400.-บำท 32,400.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 32,400.-บำท รำ้น ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 32,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 50/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 ซือ้ครุภณัฑ ์(หอ้งรอง 3) 36,594.-บำท 36,594.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส.พี.เฟอรนิ์เจอร ์ 36,594.-บำท บริษัท พี.เอส.พี.เฟอรนิ์เจอร ์ 36,594.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 51/2562

จ ำนวน 8 รำยกำร แอนดด์ีซำยน ์จ  ำกัด แอนดด์ีซำยน ์จ  ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มี.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจำ้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศประจ ำปีงบประมำณ54,600 54,600 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย ์คตุะพนัธ์ นำยอำทิตย ์คตุะพนัธ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.103/62

พ.ศ.2562 เสนอรำคำ 54,600 บำท รำคำจำ้ง 54,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  4 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

2 จำ้งตรวจประเมินเพ่ือยืนยนักำรคงอยูข่อง 62,060 62,060 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ ์ฯ บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ ์ฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.104/62

ระบบ (Surveillance Audit) ครัง้ที่  ๒ เสนอรำคำ 62,060 บำท รำคำจำ้ง 62,060 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  5 มีนำคม 2562

ระบบ ISO ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

ของศนูยข์อ้มลูและสำรสนเทศ และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน มีนำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

3 จำ้งตรวจประเมินเพ่ือยืนยนักำรคงอยูข่อง 240,750 240,750 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ ์ฯ บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ ์ฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.105/62

ระบบ (Surveillance Audit) ครัง้ที่  ๒ เสนอรำคำ 240,750 บำท รำคำจำ้ง 240,750 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  5 มีนำคม 2562

ระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ของ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

4 จำ้งปรบัปรุงขอ้มลูในระบบ Budgetplan 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยัมหิดล มหำวทิยำลยัมหิดล โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.106/62

ส ำหรบักำรจดัท ำแผนงบประมำณ คณะเภสชัศำสตร์ คณะเภสชัศำสตร์ และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  14 มีนำคม 2562

เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจำ้ง 50,000 บำท ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

5 จำ้งเหมำด ำเนินกำรจดัสง่จดหมำยข่ำวฯ 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.107/62

เสนอรำคำ 16,000 บำท รำคำจำ้ง 16,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  15 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

6 จำ้งด ำเนินกำรจดัประชมุ Thailand - Japan371,397 371,397 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีน่ำด ูมีเดียพลสั จ  ำกัด บริษัท ดีน่ำด ูมีเดียพลสั จ  ำกัด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.108/62

Symposium ครัง้ที่ 6 เสนอรำคำ 371,397 บำท รำคำจำ้ง 371,397 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  15 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

7 จำ้งจดัสง่วำรสำรอำหำรและยำใหท้ำงไปรษณีย์8,892 8,892 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.109/62



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

เสนอรำคำ 8,892 บำท รำคำจำ้ง 8,892 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  18 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

8 จำ้งปฏิบตัิงำนดำ้นธรุกำร 44,850 44,850 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรำลกัษณ ์เชือ้สขุ นำงสำวภทัรำลกัษณ ์เชือ้สขุ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.110/62

เสนอรำคำ 44,850 บำท รำคำจำ้ง 44,850 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

9 จำ้งปฏิบตัิงำนขบัรถยนต์ 34,050 34,050 เฉพำะเจำะจง นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.111/62

เสนอรำคำ 34,050 บำท รำคำจำ้ง 34,050  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

10 จำ้งปฏิบตัิงำนดำ้นกำรจดัท ำ จดัสง่เอกสำร 27,540 27,540 เฉพำะเจำะจง นำยสถำพร ภำวะโชติ นำยสถำพร ภำวะโชติ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.112/62

เสนอรำคำ 27,540 บำท รำคำจำ้ง 27,540 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

11 จำ้งบริกำรวชิำกำร 58,950 58,950 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.113/62

เสนอรำคำ 58,950 บำท รำคำจำ้ง 58,950 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  21 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

12 จำ้งด ำเนินงำนโครงกำรจดัท ำวำรสำรอำหำร40,005 40,005 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท ์ป้ันสวุรรณ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.114/62

และยำ เสนอรำคำ 40,005 บำท รำคำจำ้ง 40,005 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  22 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

13 จำ้งด ำเนินกำรจดัท ำและประสำนงำนกำร 55,740 55,740 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์ นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.115/62

พฒันำสมรรถนะบคุลำกร อย.ฯ เสนอรำคำ 55,740 บำท รำคำจำ้ง 55,740 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  22 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

14 จำ้งด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำรกิจกรรมแลก 25,410 25,410 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.116/62

เปลีย่นเรียนรูข้อง อ.ย. เสนอรำคำ 25,410 บำท รำคำจำ้ง 25,410 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  22 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

15 จำ้งจดัท ำสิง่พิมพเ์พ่ือสือ่สำรทิศทำงองคก์ำร58,500 58,500 เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปป้ี 1995 หจก.วส ุก๊อปป้ี 1995 โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.117/62

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เสนอรำคำ 58,500 บำท รำคำจำ้ง 58,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  25 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

16 จำ้งปฏิบตัิงำนดำ้นวชิำกำร 59,850 59,850 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.118/62

เสนอรำคำ 59,850 บำท รำคำจำ้ง 59,850 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  25 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

17 จำ้งปฏิบตัิงำนดำ้นสำรบรรณ ประสำน ติดตำม36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัญทิมำ สขุส  ำรำญ นำงสำวกัญทิมำ สขุส  ำรำญ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.119/62

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  25 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

18 จำ้งจดัเตรียมขอ้มลูและประสำนดำ้นติดตำม36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.120/62

ประเมินผล เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  25 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

19 จำ้งทบทวนขอ้มลูควำมปลอดภยัของยำ 35,000 35,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิรำ ตนัตสวสัดิ์ นำงสำวมณฑิรำ ตนัตสวสัดิ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.121/62

กลุม่ Macrolides เสนอรำคำ 35,000 บำท รำคำจำ้ง 35,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  26 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน ยกเลิก

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

20 จำ้งรวบรวมจดัเอกสำร จดักลุม่ขอ้มลู 50,610 50,610 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.122/62

E-File ประเมินแบบรำยงำนเหตกุำรณฯ์ เสนอรำคำ 50,610 บำท รำคำจำ้ง 50,610 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  26 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

21 จำ้งปฏิบตัิงำนบนัทกึเหตกุำรณไ์ม่พงึประสงค์54,600 54,600 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.123/62

จำกกำรใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภำพฯ เสนอรำคำ 54,600 บำท รำคำจำ้ง 54,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  26 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

22 จำ้งด ำเนินกำรดำ้นระบบคณุภำพ กำรบริหำร38,550 38,550 เฉพำะเจำะจง นำยทศพร ขำวละเอียด นำยทศพร ขำวละเอียด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.124/62

ควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน เสนอรำคำ 38,550 บำท รำคำจำ้ง 38,550 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

23 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 2,782 2,782 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.125/62

เสนอรำคำ 2,782 บำท รำคำจำ้ง 2,782 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  27 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

24 จำ้งปฏิบตัิงำนจดัท ำขอ้มลูในเวบ็ไซต์ 50,922 50,922 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรตันำภรณ ์เทพสภุำ นำงสำวรตันำภรณ ์เทพสภุำ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.126/62

ศนูยเ์ฝำ้ระวงัควำมปลอดภยัดำ้นผลิตภณัฑฯ์ เสนอรำคำ 50,922 บำท รำคำจำ้ง 50,922 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  28 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

25 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำนดำ้นด ำเนิน 54,000 54,000 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ มีทรพัย์ นำยเจษฎำ มีทรพัย์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.127/62

งำนตำ่งประเทศ เสนอรำคำ 54,000 บำท รำคำจำ้ง 54,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  28 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

26 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำนดำ้นธรุกำร 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภสูดุำ พินชนะ นำงสำวภสูดุำ พินชนะ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.128/62

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  28 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

27 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำนดำ้นประสำน 42,600 42,600 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.129/62

ตำ่งประเทศ เสนอรำคำ 42,600 บำท รำคำจำ้ง 42,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  28 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

28 จำ้งบนัทกึรำยงำนเหตกุำรณไ์ม่พงึประสงค์ 59,436 59,436 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัญญำนฐั นำคข ำ นำงสำวกัญญำนฐั นำคข ำ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.130/62

จำกกำรใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภำพฯ เสนอรำคำ 59,436 บำท รำคำจำ้ง 59,436 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  28 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

29 จำ้งทบทวนขอ้มลูควำมปลอดภยัของยำ 35,000 35,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิรำ ตนัตสวสัดิ์ นำงสำวมณฑิรำ ตนัตสวสัดิ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.131/62

กลุม่ Macrolides เสนอรำคำ 35,000 บำท รำคำจำ้ง 35,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  29 มีนำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1
จำ้งเหมำปฎิบตัิงำนพิมพเ์อกสำร

 นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเกำ้
46,500

46,500 บำท รำคำที่

เคยจำ้งครัง้สดุทำ้ย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเกำ้/

46,500 บำท

นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเกำ้/

46,500 บำท

เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไป

อย่ำงตอ่เน่ือง มีควำม

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ 

เห็นควรจดัจำ้งบคุคลมำ

ปฏิบตัิงำนดำ้นพิมพเ์อกสำร

จ/12/2562 ลว.25 มี.ค.62

2

จำ้งเหมำปฎิบตัิงำนบนัทกึขอ้มลู

กฎหมำย นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำ

นสุรณ์

52,500

52,500 บำท รำคำที่

เคยจำ้งครัง้สดุทำ้ย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ /์

52,500 บำท

นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ /์

52,500 บำท

เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไป

อย่ำงตอ่เน่ือง มีควำม

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ 

เห็นควรจดัจำ้งบคุคลมำ

ปฏิบตัิงำนดำ้นบนัทกึขอ้มลู

กฏหมำย

จ/13/2562 ลว.25 มี.ค.62

3

จำ้งเหมำปฎิบตัิงำนขบัรถยนต์

สว่นรำชกำร หมำยเลขทะเบียน 

นง 5820 นนทบรุี นำยโดม จ ำ

สมศกัดิ์

40,500

40,500 บำท รำคำที่

เคยจำ้งครัง้สดุทำ้ย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำยโดม จ ำสมศกัดิ/์40,500 

บำท
นำยโดม จ ำสมศกัดิ/์40,500 บำท

เน่ืองจำกพนกังำนขบั

รถยนตส์ว่นกลำงของกลุม่

กฎหมำยอำหำรและยำได้

เกษียณอำยรุำชกำร เพ่ือให้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง

ตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภำพ

จ/14/2562 ลว.25 มี.ค.62

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเครื่องมือแพทย .์......

วนัที่  ๕ เดือน เมษำยน พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือก

เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 256๒ 

แบบ สขร.1



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1
ขออนมุตัิจำ้งซอ่มแซมฝำ้เพดำน

และติดตัง้ปลัก๊ไฟ

6,420.00 6,420.00                 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์

จ  ำกัด เสนอรำคำ ๖,๔๒๐ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 

จ  ำกัด เสนอรำคำ  ๖,๔๒๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

บจ.พ.๙๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๕

มีนำคม ๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจำ้งซอ่มครุภณัฑ์

ส  ำนกังำน

1,391.00 1,391.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ       

เสนอรำคำ ๑,๓๙๑ บำท

รำ้น ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ          

เสนอรำคำ ๑,๓๙๑ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

บจ.พ.๙๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๘

มีนำคม ๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

42,600.00 42,600.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ       

เสนอรำคำ ๔๒,๖๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ          

เสนอรำคำ ๔๒,๖๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๙๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๒

มีนำคม ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจำ้งถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

1,394.00 1,394.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ก๊อปป้ี ปริน้  เสนอรำคำ 

๑,๓๙๔ บำท

รำ้น ก๊อปป้ี ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๓๙๔ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

บจ.พ.๙๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๗

มีนำคม ๒๕๖๒

5 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร      

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร         

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๙๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๙

มีนำคม ๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

59,400.00 59,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิดำภำ  เพชรบตุร ์   

 เสนอรำคำ 59,400 บำท

นำงสำวชนิดำภำ  เพชรบตุร ์      

เสนอรำคำ 59,400 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๙๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๙

มีนำคม ๒๕๖๒

๗ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

60,780.00 60,780.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำลี ่ ตรำช ู เสนอรำคำ 

๖๐,๖๘๐ บำท

นำงสำลี ่ ตรำช ู เสนอรำคำ 

๖๐,๖๘๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๐/๒๕๖๒       ลว. ๒๙

 มีนำคม ๒๕๖๒

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง

เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๘ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

29,100.00 29,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุย้ เสนอ

รำคำ ๒๙,๑๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุย้  เสนอ

รำคำ ๒๙,๑๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๑/๒๕๖๒       ลว. ๒๙

 มีนำคม ๒๕๖๒

9 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

51,000.00 51,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั เสนอ

รำคำ 51,000 บำท

นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั เสนอ

รำคำ 51,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๒/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๖๒

๑๐ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

75,840.00 75,840.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงพงษพ์นัธ ์ทิมแตง เสนอ

รำคำ 75,840 บำท

นำงพงษพ์นัธ ์ทิมแตง เสนอรำคำ

 75,840 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๓/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๖๓

๑๑ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย เสนอ

รำคำ 60,000 บำท

นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย เสนอ

รำคำ 60,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๔/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๖๔

๑๒ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  นชุนำฎ เสนอ

รำคำ 6๖,000 บำท

นำงสำววนิดำ  นชุนำฎ เสนอ

รำคำ    6๖,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๕/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๖๕



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

13 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

84,000.00 84,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยทวชิ  ภู่สำ่น เสนอรำคำ 

84,000 บำท

นำยทวชิ  ภู่สำ่น เสนอรำคำ 

84,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๖/๒๕๖๒       ลว. ๒๙

 มีนำคม ๒๕๖๖

๑๔ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

63,000.00 63,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยปิยพชัร ์ แสนสวุรรณ 

เสนอรำคำ 63,000 บำท

นำยปิยพชัร ์ แสนสวุรรณ เสนอ

รำคำ 63,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๗/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๖๗

๑๕ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

75,840.00 75,840.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยณฐัพงษ ์ ไตรพิพฒันกิ์จ 

เสนอรำคำ 75,840 บำท

นำยณฐัพงษ ์ ไตรพิพฒันกิ์จ 

เสนอรำคำ 75,840 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๘/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๖๘

๑๖ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ูเสนอ

รำคำ 54,000 บำท

นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ูเสนอ

รำคำ 54,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๐๙/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๖๙

17 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

30,000.00 30,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปทนัทิญำ  กุณโฮง     

 เสนอรำคำ 30,000 บำท

นำงสำวปทนัทิญำ  กุณโฮง        

 เสนอรำคำ 30,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๐/๒๕๖๒       ลว. ๒๙

 มีนำคม ๒๕๗๐



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๑๘ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุง่นภำ  โมกผำ เสนอ

รำคำ 66,000 บำท

นำงสำวรุง่นภำ  โมกผำ เสนอ

รำคำ 66,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๑/๒๕๖๒       ลว. ๒๙

 มีนำคม ๒๕๗๑

๑๙ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ เสนอ

รำคำ 66,000 บำท

นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ เสนอ

รำคำ 66,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๒/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๗๒

๒๐ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

62,100.00 62,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษสดุำ หีตพฒัน ์

เสนอรำคำ 6๒,๑00 บำท

นำงสำวเกษสดุำ หีตพฒัน ์เสนอ

รำคำ 6๒,๑00 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๓/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๗๓

21 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

62,100.00 62,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวสิทุธ์ิพนัธุ ์ฉำยแสง เสนอ

รำคำ 6๒,๑00 บำท

นำยวสิทุธ์ิพนัธุ ์ฉำยแสง เสนอ

รำคำ   6๒,๑00 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๔/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๗๔

๒๒ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

55,800.00 55,800.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ อนนัธิกุลชยั       

เสนอรำคำ 55,800 บำท

นำงอรวรรณ อนนัธิกุลชยั          

เสนอรำคำ 55,800 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๕/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๗๕



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๒๓ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

41,400.00 41,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนริสรำ  สมุำลี เสนอ

รำคำ 41,400 บำท

นำงสำวนริสรำ  สมุำลี เสนอ

รำคำ 41,400 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๖/๒๕๖๒       ลว. ๒๙

 มีนำคม ๒๕๗๖

๒๔ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

40,000.00 40,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ เสนอ

รำคำ 40,000 บำท

นำยเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ เสนอ

รำคำ 40,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๗/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๗๗

25 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

52,200.00 52,200.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำพร  คณุดิลกภำกร

 เสนอรำคำ 52,200 บำท

นำงสำวจิรำพร  คณุดิลกภำกร    

 เสนอรำคำ 52,200 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๘/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๗๘

๒๖ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

78,000.00 78,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิวพิรรณ สวุรรณรตัน ์

   เสนอรำคำ 78,000 บำท

นำงสำวสิวพิรรณ สวุรรณรตัน ์    

 เสนอรำคำ 78,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๑๙/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๗๙

๒๗ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

32,100.00 32,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม    

 เสนอรำคำ 32,100 บำท

นำยชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม       

เสนอรำคำ 32,100 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๐/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๘๐



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๒๘ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

14,320.00 14,320.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ทรงศร           

เสนอรำคำ 14,320 บำท

นำงสำววนิดำ  ทรงศร             

เสนอรำคำ 14,320 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๑/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๘๑

29 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

27,700.00 27,700.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  วริิยะเมธำนนท ์      

  เสนอรำคำ 27,700 บำท

นำยธเนศ  วริิยะเมธำนนท ์        

เสนอรำคำ 27,700 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๒/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๘๒

๓๐ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

45,000.00 45,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สวุรรณวำสี      

   เสนอรำคำ 45,000 บำท

นำงสำวอริสำ  สวุรรณวำสี         

เสนอรำคำ 45,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๓/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๘๓

๓๑ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

68,400.00 68,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน           

เสนอรำคำ 68,40๐ บำท

นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน             

เสนอรำคำ 68,40๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๔/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๘๔

๓๒ ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวจงรกั  เลีย้งถนอม       

   เสนอรำคำ 20,000 บำท

นำงสำวจงรกั  เลีย้งถนอม          

เสนอรำคำ 20,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๕/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๘๕



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

33 ขออนมุตัิจำ้งบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวณฎัฐพชัร ์ สมัฤกธ์ิกิจ 

      เสนอรำคำ 20,000 บำท

นำงสำวณฎัฐพชัร ์ สมัฤกธ์ิกิจ     

  เสนอรำคำ 20,000 บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไม่เกินรำคำที่ก  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๖/๒๕๖๒       ลว. 

๒๙ มีนำคม ๒๕๘๖

วงเงินที่
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

จะซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1
จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม

 (งำนแผน)

42,000.00 42,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บรุำนนท์ 42,000.00 นำยปรีชำ  บรุำนนท์ 42,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 58/62 ลว. 4 มกรำคม 2562

2
ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน (เขำ้สต๊อก) 15 

รำยกำร

31,185.15 31,185.15  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้นกิจเจริญกำรคำ้ 31,185.15 รำ้นกิจเจริญกำรคำ้ 31,185.15 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตซ 11/62 ลว. 5 มีนำคม 2562

3

จำ้งเดินสำยโทรศพัทแ์ละเดิน

สำยไฟฟำ้ติดตัง้ปลัก๊ไฟ (ของ

กลำง)

11,800.00 11,800.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ  ภำคสำรศรี 11,800.00 นำยปัญญำ  ภำคสำรศรี 11,800.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 59/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

4
จำ้งพิมพส์ติก๊เกอร ์(ของกลำง) 84,000.00 84,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ส.รุง่เจริญ 84,000.00 รำ้น ส.รุง่เจริญ 84,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 60/62 ลว. 27 มีนำคม 2562

5

จำ้งเหมำผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ที่ธรุกำร 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 16,306 บำท

97,836.00 97,836.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงวรรณพร  ยนูศรีแดง 97,836.00 นำงวรรณพร  ยนูศรีแดง 97,836.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 61/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

6

จำ้งเหมำผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ที่ธรุกำร 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 14,260 บำท

85,560.00 85,560.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสรีรตัน ์ สิงหรตัน์ 85,560.00 นำงสำวสรีรตัน ์ สิงหรตัน์ 85,560.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 62/62 ลว.  28  มีนำคม 

2562

7

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 9,940 บำท

59,640.00 59,640.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณทิพย ์สนุทรำ

นนท์

59,640.00 นำงสำวกรรณทิพย ์  สนุทรำนนท์ 59,640.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 63/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562

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

วนัที่  23 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง

ผูเ้สนอรำคำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

8

จำ้งเหมำผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ที่พสัด ุ

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 16,141 บำท

96,846.00 96,846.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวชรพงค ์ สิงหรตัน์ 96,846.00 นำยวชรพงค ์ สิงหรตัน์ 96,846.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 64/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

9

จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถยนต ์

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 11,720 บำท

70,320.00 70,320.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยภชิูต  แสนสนิท 70,320.00 นำยภชิูต  แสนสนิท 70,320.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 65/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

10

จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถยนต ์

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 14,563 บำท

87,378.00 87,378.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยคมสรรต ์ แสงสอ่ง 87,378.00 นำยคมสรรต ์ แสงสอ่ง 87,378.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 66/62 ลว.28 มีนำคม 2562

11

จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถยนต ์

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 11,793 บำท

70,758.00 70,758.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยยทุธพงษ ์ พิทกัษิณ 70,758.00 นำยยทุธพงษ ์ พิทกัษิณ 70,758.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 67/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

12

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 10,250 บำท

61,500.00 61,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววภิำวรรณ เอ่ียมจิตติ

รกัษ์

61,500.00 นำงสำววภิำวรรณ เอ่ียมจิตติรกัษ์ 61,500.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 68/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

13

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 12,184 บำท

73,104.00 73,104.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฝนทิพย ์ กระทรวงไทย 73,104.00 นำงสำวฝนทิพย ์ กระทรวงไทย 73,104.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 69/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

14

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 11,790 บำท

70,740.00 70,740.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิวลคัน ์ ถนอมจิตร 70,740.00 นำงสำวศิวลคัน ์ ถนอมจิตร 70,740.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 70/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

15

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 11,777 บำท

70,662.00 70,662.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนภำศรี  โชตินยั 70,662.00 นำงสำวนภำศรี  โชตินยั 70,662.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 71/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

16

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 11,651 บำท

69,906.00 69,906.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริรตัน ์ เอือ้วงศเ์สถียร 69,906.00 นำงสำวสิริรตัน ์ เอือ้วงศเ์สถียร 69,906.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 72/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

17

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 15,264 บำท

91,584.00 91,584.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวภำริน  ธนะภสัสร 91,584.00 นำงสำวภำริน  ธนะภสัสร 91,584.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 73/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

18

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 11,585 บำท

69,510.00 69,510.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ  ไชยเจริญ 69,510.00 นำงสำวอำรียำ  ไชยเจริญ 69,510.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 74/62 ลว. 28 มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

19

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 14,153 บำท

84,918.00 84,918.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัทนำ  สมฤกษ์ 84,918.00 นำงสำวนนัทนำ  สมฤกษ์ 84,918.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 75/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

20

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 12,105 บำท

72,630.00 72,630.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวธญัญลกัษณ ์ สิงหเดช 72,630.00 นำงสำวธญัญลกัษณ ์ สิงหเดช 72,630.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 76/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

21

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 15,604 บำท

93,624.00 93,624.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพิมล  กองจนัทร์ 93,624.00 นำงสำวพรพิมล  กองจนัทร์ 93,624.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 77/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

22

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 14,522 บำท

87,132.00 87,132.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสำลิตำ  ยำหยี 87,132.00 นำงสำวสำลิตำ  ยำหยี 87,132.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 78/62 ลว.28 มีนำคม 2562

23

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 15,043 บำท

90,258.00 90,258.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฐำปกรณ ์ กองเมือง 90,258.00 นำยฐำปกรณ ์ กองเมือง 90,258.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 79/62 ลว.28 มีนำคม 2562

24

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 14,882 บำท

89,292.00 89,292.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยภำนวุฒัน ์ พิกุลทอง 89,292.00 นำยภำนวุฒัน ์ พิกุลทอง 89,292.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 80/62 ลว.28 มีนำคม 2562

25

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่บนัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 6 งวด (เมย.-กย.62) งวด

ละ 15,850 บำท

95,100.00 95,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง วำ่ที่รอ้ยตรี อ  ำนำจ  อรุณเลิศ 95,100.00 วำ่ที่รอ้ยตรี อ  ำนำจ  อรุณเลิศ 95,100.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 81/62 ลว. 28 มีนำคม 2562

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นภำพร เฟ่ืองผล 11,000 น.ส.นภำพร เฟ่ืองผล 11,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.370/62              4 

มีนำคม 2562

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง
ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจำ้งในรอบเดือน......มีนำคม.........2562................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนกัอำหำร......................................

วนัที.่...31......เดือน……มีค............พ.ศ..............2562..............

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

2 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณธร สำเอ่ียม 11,000 นำยกฤษณธร สำเอ่ียม 11,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.371/62              4 

มีนำคม 2562

3 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 7,500 7,500 เฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงศ ์ปำลิโพธิ 7,500 นำยกิตติพงศ ์ปำลิโพธิ 7,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.372/62              6 

มีนำคม 2562

4 จำ้งซอ่มเครื่องย่อยกระดำษ 7,980 7,980 เฉพำะเจำะจง รำ้นน ำทวไีพศำล เซอรว์สิ 7,980 รำ้นน ำทวไีพศำล เซอรว์สิ 7,980

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.373/62              8 

มีนำคม 2562

5 จำ้งซอ่มคอมฯ 1,926.00 1,926.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน ์คอมฯ 1,926.00 บ.ซนัไชน ์คอมฯ 1,926.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.374/62              11 

มีนำคม 2562

6 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 38,500 38,500 เฉพำะเจำะจง นำยชำนน ผูไ้พบลูยพ์งศ์ 38,500 นำยชำนน ผูไ้พบลูยพ์งศ์ 38,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.375/62              12 

มีนำคม 2562

7 จำ้งเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง 8,849.97 8,849.97 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 8,849.97 บ.สยำมพระรำม5 8,849.97

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.376/62              12 

มีนำคม 2562

8 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 21,079 21,079 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์ 21,079 ฐำปนีย ์แอร ์ 21,079

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.377/62              25 

มีนำคม 2562

9
       จำ้งซอ่มรถยนต ์        (นง-

6623) แอรไ์ม่เย็น
5,564.00 5,564.00 เฉพำะเจำะจง พระนครออโต้ 5,564.00 พระนครออโต้ 5,564.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.378/62              25 

มีนำคม 2562

10
       จำ้งซอ่มรถยนต ์        (นง-

6623) น ำ้มนัรั่ว
1,968.80 1,968.80 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 1,968.80 บ.สยำมพระรำม5 1,968.80

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.379/62              25 

มีนำคม 2562

11 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 70,500 70,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนงค ์บำนแยม้ 70,500 น.ส.อนงค ์บำนแยม้ 70,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.380/62              28 

มีนำคม 2562

12 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 67,590 67,590 เฉพำะเจำะจง นำยกันต ์สวสัดิไ์ชย 67,590 นำยกันต ์สวสัดิไ์ชย 67,590

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.381/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

13 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 66,660 66,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 66,660 น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 66,660

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.382/62              28 

มีนำคม 2562

14 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,150 45,150 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภคภรณ ์เรืองวงษ์ 45,150 น.ส.ภคภรณ ์เรืองวงษ์ 45,150

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.383/62              28 

มีนำคม 2562

15 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 44,910 44,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 44,910 น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 44,910

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.384/62              28 

มีนำคม 2562

16 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 37,350.00 37,350.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.มนตัตำ โตเจริญ 37,350.00 น.ส.มนตัตำ โตเจริญ 37,350.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.385/62              28 

มีนำคม 2562

17 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 36,180 36,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 36,180 น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 36,180

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.386/62              28 

มีนำคม 2562

18 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 47,700.00 47,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรยศ เถียรทวี 47,700.00 นำยสรำยศ เถียรทวี 47,700.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.387/62              28 

มีนำคม 2562

19 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง นำยชนทิตย ์หมวดผำ 42,900 นำยชนทิตย ์หมวดผำ 42,900

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.388/62              28 

มีนำคม 2562

20 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000 นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.389/62              28 

มีนำคม 2562

21 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 50,400 50,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภสัสร มีแกว้ 50,400 น.ส.ภสัสร มีแกว้ 50,400

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.390/62              28 

มีนำคม 2562

22 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 48,690 48,690 เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 48,690 นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 48,690

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.391/62              28 

มีนำคม 2562

23 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 54,570 54,570 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปวณีำ แกว้มิตร ์ 54,570 น.ส.ปวณีำ แกว้มิตร ์ 54,570

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.392/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

24 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 42,720.00 42,720.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรพงษ ์ทองเรือง 42,720.00 นำยธีรพงษ ์ทองเรือง 42,720.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.393/62              28 

มีนำคม 2562

25 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 47,460 47,460 เฉพำะเจำะจง
น.ส.ณชัฐำนนัท ์ธนนัพศัปภำ

ทิพ
47,460 น.ส.ณชัฐำนนัท ์ธนนัพศัปภำทิพ 47,460

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.394/62              28 

มีนำคม 2562

26 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 46,590 46,590 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำรตัน ์เสมอจิตร ์ 46,590 น.ส.ธิดำรตัน ์เสมอจิตร ์ 46,590

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.395/62              28 

มีนำคม 2562

27 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 28,500 28,500 เฉพำะเจำะจง นำยมนตช์ยั ทองแท้ 28,500 นำยมนตช์ยั ทองแท้ 28,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.396/62              28 

มีนำคม 2562

28 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทรจิ์รำ เกตป้ัุน 33,000 น.ส.จนัทรจิ์รำ เกตป้ัุน 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.397/62              28 

มีนำคม 2562

29 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วริญัชนำ สิทธิศรำนนัท์ 33,000 น.ส.วริญัชนำ สิทธิศรำนนัท์ 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.398/62              28 

มีนำคม 2562

30 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กัลยำรตัน ์สหมิตรมงคล 33,000 น.ส.กัลยำรตัน ์สหมิตรมงคล 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.399/62              28 

มีนำคม 2562

31 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,300 45,300 เฉพำะเจำะจง
นำยภทัรพล อิศรำงกรู ณ 

อยธุยำ
45,300 นำยภทัรพล อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 45,300

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.400/62              28 

มีนำคม 2562

32 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,300 45,300 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.401/62              28 

มีนำคม 2562

33 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 60,000 น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 60,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.402/62              28 

มีนำคม 2562

34 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 30,720 30,720 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณป์ระภำ วยิะเศษ 30,720 น.ส.ภรณป์ระภำ วยิะเศษ 30,720

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.403/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

35 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 34,650.00 34,650.00 เฉพำะเจำะจง
    น.ส.เบญจวรรณ          ภู่

พะเนียด
34,650.00

    น.ส.เบญจวรรณ          ภู่

พะเนียด
34,650.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.404/62              28 

มีนำคม 2562

36 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนำภรณ ์ปัทมะโสภำ 33,000 น.ส.ธนำภรณ ์ปัทมะโสภำ 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.405/62              28 

มีนำคม 2562

37 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรินทร ์สำรเข่ือนแกว้ 54,000.00 น.ส.วำรินทร ์สำรเข่ือนแกว้ 54,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.406/62              28 

มีนำคม 2562

38 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศนัสนีย ์เหมือนพิมพท์อง 46,500 น.ส.ศนัสนีย ์เหมือนพิมพท์อง 46,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.407/62              28 

มีนำคม 2562

39 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 46,500.00 46,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อสมำ ไชยวงค์ 46,500.00 น.ส.อสมำ ไชยวงค์ 46,500.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.408/62              28 

มีนำคม 2562

40 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณกำญจณ ์สภุำวสิทธ์ิ 45,000 น.ส.วรรณกำญจณ ์สภุำวสิทธ์ิ 45,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.409/62              28 

มีนำคม 2562

41 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริรตัน ์ขนุด  ำ 45,000 น.ส.ศิริรตัน ์ขนุด  ำ 45,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.410/62              28 

มีนำคม 2562

42 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพวรรณ ปริญญำศิริ 75,000 น.ส.ทิพวรรณ ปริญญำศิริ 75,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.411/62              28 

มีนำคม 2562

43 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 27,000 27,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.กชกร ทองลบ 27,000 น.ส.กชกร ทองลบ 27,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.412/62              28 

มีนำคม 2562

44 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง นำงนฤมล โกมลเสวนิ 90,000 นำงนฤมล โกมลเสวนิ 90,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.413/62              28 

มีนำคม 2562

45 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล กรกชกร 25,000 นำงศรีนวล กรกชกร 25,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.414/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

46 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 75,000.00 75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000.00 นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.415/62              28 

มีนำคม 2562

47 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ เศรษฐอดุม 75,000 น.ส.จิตรำ เศรษฐอดุม 75,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.416/62              28 

มีนำคม 2562

48 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 56,040.00 56,040.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรพรรณ กอ้นกลิน่ 56,040.00 น.ส.พรพรรณ กอ้นกลิน่ 56,040.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.417/62              28 

มีนำคม 2562

49 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 72,840 72,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 72,840 น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 72,840

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.418/62              28 

มีนำคม 2562

50 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 56,100 56,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฬุำลกัษณ ์มฤคสนธิ 56,100 น.ส.จฬุำลกัษณ ์มฤคสนธิ 56,100

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.419/62              28 

มีนำคม 2562

51 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 60,300 60,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประชมุพร สองบำง 60,300 น.ส.ประชมุพร สองบำง 60,300

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.420/62              28 

มีนำคม 2562

52 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 52,080 52,080 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำจำรีย ์เกยำนนท์ 52,080 น.ส.ปำจำรีย ์เกยำนนท์ 52,080

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.421/62              28 

มีนำคม 2562

53 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแกว้ 45,000 น.ส.ณฐันชุ สขุแกว้ 45,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.422/62              28 

มีนำคม 2562

54 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 41,730 41,730 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี 41,730 น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี 41,730

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.423/62              28 

มีนำคม 2562

55 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 50,850.00 50,850.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ ์นิลศำสตร์ 50,850.00 นำยกรชกรณ ์นิลศำสตร์ 50,850.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.424/62              28 

มีนำคม 2562

56 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 36,900 36,900 เฉพำะเจำะจง นำงรตันำ เพชรด ำ 36,900 นำงรตันำ เพชรด ำ 36,900

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.425/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

57 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 36,300 36,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรำ กลิน่ค  ำหอม 36,300 น.ส.ภทัรำ กลิน่ค  ำหอม 36,300

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.426/62              28 

มีนำคม 2562

58 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,600 33,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิศรำ โชติขดุทด 33,600 น.ส.ณิศรำ โชติขดุทด 33,600

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.427/62              28 

มีนำคม 2562

59 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 35,490 35,490 เฉพำะเจำะจง นำยอนพุงศ ์ขนัทองหลอ่ 35,490 นำยอนพุงศ ์ขนัทองหลอ่ 35,490

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.428/62              28 

มีนำคม 2562

60 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 41,850 41,850 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 41,850 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 41,850

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.429/62              28 

มีนำคม 2562

61 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 55,500 55,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.รญัญำ ถำวรพนัธุ์ 55,500 น.ส.รญัญำ ถำวรพนัธุ์ 55,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.430/62              28 

มีนำคม 2562

62 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 66,000 น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 66,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.431/62              28 

มีนำคม 2562

63 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำฉัตร สงัขพ์ระกร 45,000.00 น.ส.ปรียำฉัตร สงัขพ์ระกร 45,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.432/62              28 

มีนำคม 2562

64 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำลี ไพโรจนพ์ทุธิคณุ 34,500 น.ส.วรำลี ไพโรจนพ์ทุธิคณุ 34,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.433/62              28 

มีนำคม 2562

65 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 34,500 น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 34,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.434/62              28 

มีนำคม 2562

66 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 55,350.00 55,350.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพว์มิล สกุลกันต์ 55,350.00 น.ส.พิมพว์มิล สกุลกันต์ 55,350.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.435/62              28 

มีนำคม 2562

67 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั บรรจง 20,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 20,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.436/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

68 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 75,000.00 75,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000.00 น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.437/62              28 

มีนำคม 2562

69 จำ้งซอ่มเครื่องพิมพ์ 3,210 3,210 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน ์คอมฯ 3,210 บ.ซนัไชน ์คอมฯ 3,210

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.438/62              28 

มีนำคม 2562

70 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน ยกเลิก ขอ้มลูผิด ยกเลิก ขอ้มลูผิด เฉพำะเจำะจง ยกเลิก ขอ้มลูผิด ยกเลิก ขอ้มลูผิด ยกเลิก ขอ้มลูผิด ยกเลิก ขอ้มลูผิด

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.439/62              28 

มีนำคม 2562

71 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำยไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร ์ 100,000 นำยไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร ์ 100,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.440/62              28 

มีนำคม 2562

72 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พณัณิตำ พิสณพุงศ์ 66,000 น.ส.พณัณิตำ พิสณพุงศ์ 66,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.441/62              28 

มีนำคม 2562

73 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 48,600 48,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลลกัษณ ์แดงโสภณ 48,600 น.ส.กมลลกัษณ ์แดงโสภณ 48,600

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.442/62              28 

มีนำคม 2562

74 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 63,600 63,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัแกว้ กังสดำลอ ำไพ 63,600 น.ส.ขวญัแกว้ กังสดำลอ ำไพ 63,600

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.443/62              28 

มีนำคม 2562

75 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 87,630 87,630 เฉพำะเจำะจง นำยคมสนั เลิศประเสริฐ 87,630 นำยคมสนั เลิศประเสริฐ 87,630

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.444/62              28 

มีนำคม 2562

76 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 57,180 57,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรลกัษณ ์หลำ้จนัทรด์ำ 57,180 น.ส.วรลกัษณ ์หลำ้จนัทรด์ำ 57,180

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.445/62              28 

มีนำคม 2562

77 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช 96,000.00 น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช 96,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.446/62              28 

มีนำคม 2562

78 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 65,370 65,370 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 65,370 น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 65,370

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.447/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

79 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 58,770.00 58,770.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภจูฑุำ ศรีวลิยั 58,770.00 น.ส.ภจูฑุำ ศรีวลิยั 58,770.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.448/62              28 

มีนำคม 2562

80 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 48,240 48,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำภรณ ์พงษเ์ผือก 48,240 น.ส.ปรียำภรณ ์พงษเ์ผือก 48,240

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.449/62              28 

มีนำคม 2562

81 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 49,200 49,200 เฉพำะเจำะจง นำยบญุเสริม ผกัใหม 49,200 นำยบญุเสริม ผกัใหม 49,200

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.450/62              28 

มีนำคม 2562

82 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 44,100 44,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.รชันี ชยัเจริญ 44,100 น.ส.รชันี ชยัเจริญ 44,100

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.451/62              28 

มีนำคม 2562

83 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 55,140 55,140 เฉพำะเจำะจง น.ส.รินดำ บวัทั่ง 55,140 น.ส.รินดำ บวัทั่ง 55,140

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.452/62              28 

มีนำคม 2562

84 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 47,820 47,820 เฉพำะเจำะจง นำงศรินญำ สิงหเ์อ่ียม 47,820 นำงศรินญำ สิงหเ์อ่ียม 47,820

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.453/62              28 

มีนำคม 2562

85 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 50,610 50,610 เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำถ วเิศษกุล 50,610 น.ส.พจนำถ วเิศษกุล 50,610

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.454/62              28 

มีนำคม 2562

86 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 50,040.00 50,040.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร สขุส  ำรำญ 50,040.00 น.ส.ศศิธร สขุส  ำรำญ 50,040.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.455/62              28 

มีนำคม 2562

87 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 50,400 50,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ  ำศีล 50,400 น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ  ำศีล 50,400

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.456/62              28 

มีนำคม 2562

88 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุณีย ์ชษุณำนนัท์ 46,500 น.ส.อษุณีย ์ชษุณำนนัท์ 46,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.457/62              28 

มีนำคม 2562

89 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 46,620 46,620 เฉพำะเจำะจง น.ส.แกว้ขวญั ดอนพงไพร 46,620 น.ส.แกว้ขวญั ดอนพงไพร 46,620

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.458/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

90 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 41,700 41,700 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ ์ผะอบแกว้ 41,700 น.ส.ธญัญลกัษณ ์ผะอบแกว้ 41,700

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.459/62              28 

มีนำคม 2562

91 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 79,380 79,380 เฉพำะเจำะจง
น.ส.นภำวรรณ ทองประไพ

พกัตร์
79,380 น.ส.นภำวรรณ ทองประไพพกัตร์ 79,380

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.460/62              28 

มีนำคม 2562

92 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 52,500 52,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐักำนต ์ล  ำ้เลิศ 52,500 น.ส.ณฐักำนต ์ล  ำ้เลิศ 52,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.461/62              28 

มีนำคม 2562

93 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 40,050 40,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.วริะยำ มณีกลำง 40,050 น.ส.วริะยำ มณีกลำง 40,050

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.462/62              28 

มีนำคม 2562

94 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 39,750.00 39,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ รชัตศรี 39,750.00 นำยธนนำรถ รชัตศรี 39,750.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.463/62              28 

มีนำคม 2562

95 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 93,300 93,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 93,300 น.ส.สมหญิง สมสขุ 93,300

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.464/62              28 

มีนำคม 2562

96 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 39,750 39,750 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พอ่คำ้ 39,750 น.ส.อรุณี พอ่คำ้ 39,750

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.465/62              28 

มีนำคม 2562

97 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 38,550.00 38,550.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุำ พุ่มพวย 38,550.00 น.ส.อษุำ พุ่มพวย 38,550.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.466/62              28 

มีนำคม 2562

98 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 54,030 54,030 เฉพำะเจำะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 54,030 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 54,030

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.467/62              28 

มีนำคม 2562

99 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 76,980.00 76,980.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 76,980.00 น.ส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 76,980.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.468/62              28 

มีนำคม 2562

100 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 50,310 50,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ 50,310 น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ 50,310

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.469/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

101 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 38,820.00 38,820.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สภุำภรณ ์ป้ันพล 38,820.00 น.ส.สภุำภรณ ์ป้ันพล 38,820.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.470/62              28 

มีนำคม 2562

102 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปภสัสรำ พิรุณเจริญพร 37,050 น.ส.ปภสัสรำ พิรุณเจริญพร 37,050

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.471/62              28 

มีนำคม 2562

103 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 37,530 37,530 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย ์อน้ชนะ 37,530 น.ส.พรทิพย ์อน้ชนะ 37,530

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.472/62              28 

มีนำคม 2562

104 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 74,100 74,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 74,100 น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 74,100

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.473/62              28 

มีนำคม 2562

105 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 36,990 36,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมชนก ไชยคีรี 36,990 น.ส.พิมชนก ไชยคีรี 36,990

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.474/62              28 

มีนำคม 2562

106 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 37,470 37,470 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลกัษณ ์อน้จีน 37,470 น.ส.เบญจลกัษณ ์อน้จีน 37,470

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.475/62              28 

มีนำคม 2562

107 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 35,910 น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 35,910

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.476/62              28 

มีนำคม 2562

108 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 36,900.00 36,900.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 36,900.00 น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 36,900.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.477/62              28 

มีนำคม 2562

109 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 85,260 85,260 เฉพำะเจำะจง น.ส.เปมิกำ เครืออยู่ 85,260 น.ส.เปมิกำ เครืออยู่ 85,260

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.478/62              28 

มีนำคม 2562

110 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 72,600.00 72,600.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทรท์ิวำ แสงกุดเลำะ 72,600.00 น.ส.จนัทรท์ิวำ แสงกุดเลำะ 72,600.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.479/62              28 

มีนำคม 2562

111 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 72,600 72,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.ก่ิงกำญจน ์ประไพพงค์ 72,600 น.ส.ก่ิงกำญจน ์ประไพพงค์ 72,600

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.480/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

112 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 36,450 36,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 36,450 น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 36,450

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.481/62              28 

มีนำคม 2562

113 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 36,450 36,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกุล 36,450 น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกุล 36,450

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.482/62              28 

มีนำคม 2562

114 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.สดุำรตัน ์ขนุจนัดี 37,050 น.ส.สดุำรตัน ์ขนุจนัดี 37,050

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.483/62              28 

มีนำคม 2562

115 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 45,660 45,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 45,660 น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 45,660

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.484/62              28 

มีนำคม 2562

116 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 35,640 35,640 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 35,640 น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 35,640

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.485/62              28 

มีนำคม 2562

117 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 35,940.00 35,940.00 เฉพำะเจำะจง นำยปรชัญำ ดรุณพงศ์ 35,940.00 นำยปรชัญำ ดรุณพงศ์ 35,940.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.486/62              28 

มีนำคม 2562

118 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 35,010 35,010 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.487/62              28 

มีนำคม 2562

119 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 44,160 44,160 เฉพำะเจำะจง น.ส.อชัณำ เพชรสลบัแกว้ 44,160 น.ส.อชัณำ เพชรสลบัแกว้ 44,160

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.488/62              28 

มีนำคม 2562

120 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 11,660 11,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 11,660 น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 11,660

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.489/62              28 

มีนำคม 2562

121 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัยช์นก ดวงอปุะ 34,500 น.ส.ธนัยช์นก ดวงอปุะ 34,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.490/62              28 

มีนำคม 2562

122 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,900 33,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขนิษฐำ วริิยะ 33,900 น.ส.ขนิษฐำ วริิยะ 33,900

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.491/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

123 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 68,400 68,400 เฉพำะเจำะจง นำยทศพล จนัทรเ์พ็ญ 68,400 นำยทศพล จนัทรเ์พ็ญ 68,400

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.492/62              28 

มีนำคม 2562

124 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรพัย์ 42,900 น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรพัย์ 42,900

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.493/62              28 

มีนำคม 2562

125 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 37,410.00 37,410.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพพ์ริมำ แสงรตัน์ 37,410.00 น.ส.พิมพพ์ริมำ แสงรตัน์ 37,410.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.494/62              28 

มีนำคม 2562

126 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง นำยภีม พจนกรโกศล 11,000 นำยภีม พจนกรโกศล 11,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.495/62              28 

มีนำคม 2562

127 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชณิตำ ดวงภกัดีรมัย์ 33,000 น.ส.ชณิตำ ดวงภกัดีรมัย์ 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.496/62              28 

มีนำคม 2562

128 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนกนนัท ์ศรีสดุสะอำด 33,000 น.ส.ชนกนนัท ์ศรีสดุสะอำด 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.497/62              28 

มีนำคม 2562

129 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000.00 33,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.แทนชนน ์ศรีแหง่โคตร 33,000.00 น.ส.แทนชนน ์ศรีแหง่โคตร 33,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.498/62              28 

มีนำคม 2562

130 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นภำพร เฟ่ืองผล 66,000 น.ส.นภำพร เฟ่ืองผล 66,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.499/62              28 

มีนำคม 2562

131 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 84,000 84,000 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณธร สำเอ่ียม 84,000 นำยกฤษณธร สำเอ่ียม 84,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.500/62              28 

มีนำคม 2562

132 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงตรีรตัน ์รุง่โรจนช์ยัพร 75,000 นำงตรีรตัน ์รุง่โรจนช์ยัพร 75,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.501/62              28 

มีนำคม 2562

133 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงจรุีรตัน ์หอ่เกียรติ 75,000 นำงจรุีรตัน ์หอ่เกียรติ 75,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.502/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

134 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 71,100 71,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ ์จมุวรรณำ 71,100 น.ส.พชัรำภรณ ์จมุวรรณำ 71,100

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.503/62              28 

มีนำคม 2562

135 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 72,660 72,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย ์ผลประเสริฐ 72,660 น.ส.พรทิพย ์ผลประเสริฐ 72,660

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.504/62              28 

มีนำคม 2562

136 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 53,460 53,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชำมญช ์รตันจริยำคณุ 53,460 น.ส.พิชำมญช ์รตันจริยำคณุ 53,460

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.505/62              28 

มีนำคม 2562

137 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 79,200.00 79,200.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลิดำ ทรพัยพ์ะนะ 79,200.00 น.ส.ชลิดำ ทรพัยพ์ะนะ 79,200.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.506/62              28 

มีนำคม 2562

138 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 77,220 77,220 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 77,220 น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 77,220

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.507/62              28 

มีนำคม 2562

139 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 77,760 77,760 เฉพำะเจำะจง น.ส.วภิำพร ชำภกัดี 77,760 น.ส.วภิำพร ชำภกัดี 77,760

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.508/62              28 

มีนำคม 2562

140 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 37,230 37,230 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัฤดี แกว้มะโน 37,230 น.ส.ขวญัฤดี แกว้มะโน 37,230

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.509/62              28 

มีนำคม 2562

141 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 72,240 72,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภำ นะกุลจิรเดช 72,240 น.ส.ณิชำภำ นะกุลจิรเดช 72,240

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.510/62              28 

มีนำคม 2562

142 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 72,240.00 72,240.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.มลธิสำ ชำญประเสริฐ 72,240.00 น.ส.มลธิสำ ชำญประเสริฐ 72,240.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.511/62              28 

มีนำคม 2562

143 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 71,820 71,820 เฉพำะเจำะจง น.ส.อจัฉรีย ์เกิดแสง 71,820 น.ส.อจัฉรีย ์เกิดแสง 71,820

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.512/62              28 

มีนำคม 2562

144 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำกำนต ์สินเธำว์ 35,910 น.ส.ชนำกำนต ์สินเธำว์ 35,910

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.513/62              28 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

145 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.สบุษุยำ ปิยรตันวรสกุล 34,650 น.ส.สบุษุยำ ปิยรตันวรสกุล 34,650

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.514/62              28 

มีนำคม 2562

146 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 69,300 69,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 69,300 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 69,300

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.515/62              28 

มีนำคม 2562

147 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 34,650.00 34,650.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภิชำ สิทธิกุลนะ 34,650.00 น.ส.อภิชำ สิทธิกุลนะ 34,650.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.516/62              28 

มีนำคม 2562

148 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 69,000 69,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.เกตสุดุำ เต็มใจ 69,000 น.ส.เกตสุดุำ เต็มใจ 69,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.517/62              28 

มีนำคม 2562

149 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 69,000 69,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 69,000 น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 69,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.518/62              28 

มีนำคม 2562

150 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกต ใบจ ำปี 60,000 นำยอลงกต ใบจ ำปี 60,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.519/62              28 

มีนำคม 2562

151 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 34,500 น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 34,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.520/62              28 

มีนำคม 2562

152 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 87,000.00 87,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม 87,000.00 น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม 87,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.521/62              28 

มีนำคม 2562

153 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิชำภทัร สโมสร 33,000 น.ส.นิชำภทัร สโมสร 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.522/62              28 

มีนำคม 2562

154 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 88,200 88,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทกำนติ ์จนัทะเวช 88,200 น.ส.จนัทกำนติ ์จนัทะเวช 88,200

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.523/62              28 

มีนำคม 2562

155 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุรำ วงษจ์นัทำ 33,000 น.ส.อนสุรำ วงษจ์นัทำ 33,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.524/62              29 

มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

156 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 85,800 85,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรวรรณฐรฐั แสงรตัน์ 85,800 น.ส.วรวรรณฐรฐั แสงรตัน์ 85,800

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.525/62              29 

มีนำคม 2562

157 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิงำน 3,855.00 3,855.00 เฉพำะเจำะจง จำ้งท ำตรำยำง 3,855.00 จำ้งท ำตรำยำง 3,855.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.526/62              29 

มีนำคม 2562

158 ซือ้วสัดุ 72,370.52 72,370.52 เฉพำะเจำะจง รำ้นคุม้แกว้ 72,370.52 รำ้นคุม้แกว้ 72,370.52

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.37/62                4 

มีนำคม 2562

159 ซือ้ยำงรถตู ้4 คนั 49,600 49,600 เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนท ์ยำงยนต์ 49,600 รำ้นติวำนนท ์ยำงยนต์ 49,600

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.38/62                11 

มีนำคม 2562

160 ซือ้คอมฯ 94,300 94,300 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 94,300 วบิลูกิจ 94,300

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.39/62                13 

มีนำคม 2563

161 ซือ้วสัดคุอมฯ 57,636 57,636 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 57,636 วบิลูกิจ 57,636

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.40/62                13 

มีนำคม 2564

162 ซือ้แผ่นอำหำรเลีย้งเชือ้ 11,556 11,556 เฉพำะเจำะจง บ.ออสกอน จ ำกัด 11,556 บ.ออสกอน จ ำกัด 11,556

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.41/62                22 

มีนำคม 2565

163 ซือ้วสัดคุอมฯ 76,120 76,120 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 76,120 วบิลูกิจ 76,120

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.42/62                26 

มีนำคม 2566

164 ซือ้วสัดคุอมฯ 42,100 42,100 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 42,100 วบิลูกิจ 42,100

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.43/62                28 

มีนำคม 2567

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กุมภำพนัธ ์2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที่     28     เดือน     กุมภำพนัธ ์  พ.ศ. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งซอ่มแซมกลอ้งวงจรปิด 22,500                                         22,500 เฉพำะเจำะจง รำ้น I COMPUTER SERVICE 22,500             รำ้น I COMPUTER SERVICE 22,500             มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจด.98/62 ลว 6 ก.พ. 62

2
ซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศส ำนกั

ดำ่นอำหำรและยำ
8,346.00 8,346.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,346.00 รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,346.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.97/62         วนัที่ 6 

ก.พ. 62

3
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    นง 

6626
29,000.00 29,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 29,000.00 รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 29,000.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.101/62         วนัที่ 

14 ก.พ. 62

4 ซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,078.00 7,078.00 เฉพำะเจำะจง นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น
         บซด.51/62         วนัที่ 22

 ก.พ. 62

5
ซอ่มบ ำรุงรกัษำรถยนต ์   กพ 

7595
11,342.00 11,342.00 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.102/62         วนัที่ 

28 ก.พ. 62

6
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    กพ 

1507
53,607.00 53,607.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น เอส.เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 53,607.00 รำ้น เอส.เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 53,607.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.103/62         วนัที่ 

28 ก.พ. 62

7
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกัด
32,100.00

บริษัท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกัด
32,100.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจ.ด.99/62 ลว 7 ก.พ. 62

8
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกัด
98,868.00

บริษัท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกัด
98,868.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจ.ด.100/62 ลว 12 ก.พ. 62

9
ซือ้ชดุตรวจสอบสำร     แอฟลำ

ทอกซิน
18,725.00 18,725.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

จ  ำกัด
18,725.00

บริษัท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

จ  ำกัด
18,725.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บซ.ด.49/62 ลว 14 ก.พ. 62

10
ซือ้ชดุน ำ้ยำตรวจสอบยำฆำ่

แมลง-สำรพิษตกคำ้ง "จีท"ี
99,296.00 99,296.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งจีทีพำณิชย์ 99,296.00 หำ้งจีทีพำณิชย์ 99,296.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บซ.ด.50/62 ลว 14 ก.พ. 62

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑ พิมพใ์บประกำศเกียรติคณุ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำว ปำณิสรำ กัณเกตุ ๓๐,๐๐๐.๐๐ นำงสำว ปำณิสรำ กัณเกตุ ๓๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๖๙/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๖/๒/๒๕๖๒

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้ หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม...๒๕๖๒......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผูบ้ริโภค.................

วนัที…่๒๕...เดือน....มีนำคม....พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่ซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๒
ชดุนิทรรศกำร เรื่อง สญัลกัษณ์

ทำงเลือกสขุภำพ
๔๗๙,๘๙๕.๐๐ ๔๗๙,๘๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอ็น.เอ.

รตันะเทรดดิง้
๔๗๙,๘๙๕.๐๐

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอ็น.เอ.รตันะ

เทรดดิง้
๔๗๙,๘๙๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๗๐/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๗/๒/๒๕๖๒

๓ พิมพค์ูมื่อ อย. นอ้ย ๑๕๙,๙๑๑.๕๐ ๑๕๙,๙๑๑.๕๐ เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอ็น.เอ.

รตันะเทรดดิง้
๑๕๙,๙๑๑.๕๐

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอ็น.เอ.รตันะ

เทรดดิง้
๑๕๙,๙๑๑.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๗๑/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๘/๒/๒๕๖๒

๔ ลอกฟิลม์เก่ำบำนกระจกหนำ้ตำ่ง ๕๘,๕๕๐.๔๐ ๕๘,๕๕๐.๔๐ เฉพำะเจำะจง บ.ตัง้รุง่เรือง จ  ำกัด ๕๘,๕๕๐.๔๐ บ.ตัง้รุง่เรือง จ  ำกัด ๕๘,๕๕๐.๔๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๗๒/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑/๓/๒๕๖๒

๕ ซอ่มหอ้งน ำ้ชำย ๒,๒๗๙.๑๐ ๒,๒๗๙.๑๐ เฉพำะเจำะจง รำ้น เคง่ ซง่ ฮวด ๒,๒๗๙.๑๐ รำ้น เคง่ ซง่ ฮวด ๒,๒๗๙.๑๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๗๓/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑/๓/๒๕๖๒

๖
ออกแบบและผลิตโปสเตอร ์

ส  ำหรบัจดันิทรรศกำร
๔๓,๗๐๐.๐๐ ๔๓,๖๔๕.๓๐ เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกัด
๔๓,๖๔๕.๓๐

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกัด
๔๓,๖๔๕.๓๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๗๔/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑/๓/๒๕๖๒

๗
ประชำสมัพนัธท์ำงสือ่

หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์
๓๐๐,๑๓๕.๐๐ ๓๐๐,๑๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สีพ่ระยำกำรพิมพ ์จ  ำกัด ๓๐๐,๑๓๕.๐๐ บ.สีพ่ระยำกำรพิมพ ์จ  ำกัด ๓๐๐,๑๓๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๗๕/๒๕๖๒        

วนัที่ ๘/๓/๒๕๖๒

๘ ประชำสมัพนัธท์ำงสือ่นสพ.ข่ำวสด ๑๗๖,๕๕๐.๐๐ ๑๗๖,๕๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำวสด จ ำกัด ๑๗๖,๕๕๐.๐๐ บ.ข่ำวสด จ ำกัด ๑๗๖,๕๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๗๖/๒๕๖๒        

วนัที่ ๘/๓/๒๕๖๒

๙ ติดตัง้พืน้กระเบือ้งยำงลำยไม้ ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อำซำ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ  ำกัด ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ บ.อำซำ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ  ำกัด ๓๗๔,๕๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๗๗/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑๔/๓/๒๕๖๒

๑๐
เหมำด ำเนินงำนโครงกำร เขำ้ถึง

เขำ้ใจ
๔๐,๘๐๐.๐๐ ๔๐,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงอญัชลี  แพทยำนนท์ ๔๐,๘๐๐.๐๐ นำงอญัชลี  แพทยำนนท์ ๔๐,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๗๘/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑๔/๓/๒๕๖๒

๑๑ เหมำปฏิบตัิงำน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรภร  สขุหว่ง ๘๐,๐๐๐.๐๐ นำงสำวภทัรภร  สขุหว่ง ๘๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๗๙/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๑๒ เหมำปฏิบตัิงำน ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสธิุดำ  บตุทะนำ ๔๔,๐๐๐.๐๐ นำงสำวสธิุดำ  บตุทะนำ ๔๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๐/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๑๓ เหมำปฏิบตัิงำน ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวรีภทัร  เหลำ่เขตกิจ ๔๔,๐๐๐.๐๐ นำยวรีภทัร  เหลำ่เขตกิจ ๔๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๑/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๑๔ เหมำปฏิบตัิงำน ๔๖,๔๐๐.๐๐ ๔๖,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวทศันีย ์ มีมอญ ๔๖,๔๐๐.๐๐ นำงสำวทศันีย ์ มีมอญ ๔๖,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๒/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๑๕ เหมำปฏิบตัิงำน ๖๙,๔๘๐.๐๐ ๖๙,๔๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรตัเพชร  วงษช์ำรี ๖๙,๔๘๐.๐๐ นำงสำวกรตัเพชร  วงษช์ำรี ๖๙,๔๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๓/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๑๖ เหมำปฏิบตัิงำน ๙๓,๔๘๐.๐๐ ๙๓,๔๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวภควดี  เจริญทิพย์ ๙๓,๔๘๐.๐๐ นำงสำวภควดี  เจริญทิพย์ ๙๓,๔๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๔/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๑๗ เหมำปฏิบตัิงำน ๔๒,๕๔๐.๐๐ ๔๒,๕๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวธิดำรตัน ์ สำลีวรรณ ๔๒,๕๔๐.๐๐ นำงสำวธิดำรตัน ์ สำลีวรรณ ๔๒,๕๔๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๕/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๑๘ เหมำปฏิบตัิงำน ๓๘,๕๕๐.๐๐ ๓๘,๕๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐ นำงสำวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๖/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๑๙ เหมำปฏิบตัิงำน ๕๒,๖๕๐.๐๐ ๕๒,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชยัภทัร  เปมะวภิต ๕๒,๖๕๐.๐๐ นำยชยัภทัร  เปมะวภิต ๕๒,๖๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๗/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๒๐ เหมำปฏิบตัิงำน ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๕,๐๐๐.๐๐ นำยธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๘/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๒๑ เหมำปฏิบตัิงำน ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพนัธ ์ มงักรงำม ๙๐,๐๐๐.๐๐ นำยฐิติพนัธ ์ มงักรงำม ๙๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๘๙/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๒๒ เหมำปฏิบตัิงำน ๑๔๖,๑๐๐.๐๐ ๑๔๖,๑๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบ็ญจมำศ  พนัทวี ๑๔๖,๑๐๐.๐๐ นำงสำวเบ็ญจมำศ  พนัทวี ๑๔๖,๑๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๙๐/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๒๓ เหมำปฏิบตัิงำน ๘๓,๘๘๐.๐๐ ๘๓,๘๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยำพชัร  สีดำ ๘๓,๘๘๐.๐๐ นำงสำวปิยำพชัร  สีดำ ๘๓,๘๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๙๑/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๒๔ เหมำปฏิบตัิงำน ๗๔,๓๔๐.๐๐ ๗๔,๓๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสมมำตร  หอมจ ำปำ ๗๔,๓๔๐.๐๐ นำยสมมำตร  หอมจ ำปำ ๗๔,๓๔๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๙๒/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๒๕ เหมำปฏิบตัิงำน ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนวลพรรณ  สขุสนัตรุ์ง่เรือง ๕๔,๐๐๐.๐๐ นำงนวลพรรณ  สขุสนัตรุ์ง่เรือง ๕๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๙๓/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๒๖ เหมำปฏิบตัิงำน ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง วำ่ที่ ร.ต. หญิง ชนิดำ  พำนทอง ๖๖,๐๐๐.๐๐ วำ่ที่ ร.ต. หญิง ชนิดำ  พำนทอง ๖๖,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๙๔/๒๕๖๒        

วนัที่ ๒๑/๓/๒๕๖๒

๒๗ วสัดสุ  ำนกังำน ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๙๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง รำ้น พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๕๕,๙๕๐.๐๐ รำ้น พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๕๕,๙๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ.๑๒/๒๕๖๒        

วนัที่ ๑๒/๓/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งซอ่มเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง 20,784.75 20,784.75 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 20,784.75 บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 20,784.75  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบซ.40/2562 ลว.11 มีค.62

และรำยกำรอ่ืน ๆนง 6628 นบ. (ส ำนกังำนใหญ่) (ส ำนกังำนใหญ่) คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จำ้งซอ่มเปลีย่นถ่ำยน ่ำมนัเครื่อง 24,551.15 24,551.15 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 24,551.15 บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 24,551.15  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.41/2562 ลว.11 มีค.62

และรำยกำรอ่ืนๆ นง 6629 นบ. (ส ำนกังำนใหญ่) (ส ำนกังำนใหญ่) คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศรถยนต ์ 5,510.50 5,510.50 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 5,510.50 บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 5,510.50  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.45/2562 ลว.12 มีค.62

และรำยกำรอ่ืนๆ นง 6628 นบ. (ส ำนกังำนใหญ่) (ส ำนกังำนใหญ่) คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จดัจำ้งเหมำรถต฿ูปรบัอำกำศ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยวสิตูร สขุเวช 5,400.00 นำยวสิตูร สขุเวช 5,400.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ. 43/2562 ลว.20 กพ.62

วนัที่ 3-5 เมษำยน 256 คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

วนัที่  2 เมษำยน 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

จงัหวดันรำธิวำส จงัหวดัตรงั ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

และจงัหวดัสงขลำ

5 จดัจำ้งปรบัปรุงฯ 490,000.00 490,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูั่น 490,000.00 บริษัท ออพติมสั โซลชูั่น 490,000.00  - มีคณุสมบตัิครบถว้น คบจ.42/2562 ลว.12 มีค.62

คอนซลัติง้ จ  ำกัด คอนซลัติง้ จ  ำกัด  - เสนอรำคำเหมำะสม

6 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน (ฟิลม์แฟกซ)์ 6,840.00 6,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 6,840.00 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 6,840.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบซ.13/2562 ลว.7 มีค.62

(มหำชน) (มหำชน) คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำร 36,550.00 36,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 36,550.00 บริษัท เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 36,550.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบซ.15/2562 ลว. 14 มีค.62

โครงกำรกระจำยอ ำนำจ จ ำกัด ส  ำนกังำนใหญ่ จ ำกัด ส  ำนกังำนใหญ่ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำร 27,600.00 27,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 27,600.00 บริษัท เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 27,600.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบซ.17/2562 ลว. 15 มีค.62

โครงกำร อย. จ ำกัด ส  ำนกังำนใหญ่ จ ำกัด ส  ำนกังำนใหญ่ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

นำยบญุเลิศ  คงแสง 330,000 บำท

นำยกิตติศกัดิ ์ ริว้สวุรรณ 315,000 บำท

นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 300,000 บำท

ใบสั่งจำ้ง บจส. 100/2562

ลว.4 มี.ค.62
1

จำ้งเหมำรถยนตต์ูป้รบัอำกำศ

พรอ้มพนกังำนขบัรถ (ม.44)
300,000.00              300,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเครื่องส  ำอำง).......

วนัที่  29  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

และรำคำที่แนบ

300,000 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

2 ซือ้ยำงรถยนต ์นง 6618 นนทบรุี 12,800.00                12,800.00              เฉพำะเจำะจง สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 12,800 บำท สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 12,800 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งซือ้ บซส. 10/2562

ลว. 5 มี.ค.62

3
จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน 

(มี.ค.- พ.ค. 62)
27,000.00                27,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยมนสั  คมัภิรำนนท์ 27,000 บำท นำยมนสั  คมัภิรำนนท์ 27,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 101/2562

ลว. 14 มี.ค.62

4
จำ้งถ่ำยเอกสำรเรื่องแจง้เตือนตอ่

อำยใุบรบัจดแจง้เครื่องส  ำอำง
7,781.40                  7,781.40                เฉพำะเจำะจง สำมชยั2017 7,781.40 บำท สำมชยั2017 7,781.40 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 102/2562

ลว. 18 มี.ค 62

5

จำ้งพิมพส์ติกเกอรแ์ละถ่ำย

เอกสำร แจง้ประชำสมัพนัธข์อ้มลู

และคูมื่อเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำม

พระรำชบญัญตัิเครื่องส  ำอำง 

2558

38,767.50                38,767.50              เฉพำะเจำะจง สำมชยั2017 38,767.50 บำท สำมชยั2017 38,767.50 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 103/2562

ลว. 18 มี.ค. 62

6
จำ้งซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศ

ภำยในรถยนต ์นง 6618 นนทบรุี
26,889.10                26,889.10              เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโตแ้อร ์ 26,889.10 บำท หจก.พระนครออโตแ้อร ์ 26,889.10 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 104/2562

ลว. 22 มี.ค. 62

7 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 65,670.00                65,670.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์ 65,670 บำท นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์ 65,670 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 105/2562

ลว. 27 มี.ค.62

8 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 55,200.00                55,200.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลยกร  สิทธิกำร 55,200 บำท นำงสำวกัลยกร  สิทธิกำร 55,200 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 106/2562

ลว. 27 มี.ค.62

9 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 68,400.00                68,400.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 

68,400 บำท
นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 

68,400 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 107/2562

ลว. 27 มี.ค.62

10 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 84,360.00                84,360.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวฉันทนำ  แสวงผล 

84,360 บำท
นำงสำวฉันทนำ  แสวงผล 

84,360 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 108/2562

ลว. 27 มี.ค.62

11 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 82,890.00                82,890.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ

82,890 บำท
นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ

82,890 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 109/2562

ลว. 27 มี.ค.62

12 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 69,480.00                69,480.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 

69,480 บำท
นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 

69,480 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 110/2562

ลว. 27 มี.ค.62



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

13 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 57,690.00                57,690.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจไุรรตัน ์ บญุสวน 

57,690 บำท
นำงสำวจไุรรตัน ์ บญุสวน 

57,690 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 111/2562

ลว. 27 มี.ค.62

14 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 73,470.00                73,470.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวพรทิพย ์ ดว้งจำด

73,470 บำท
นำงสำวพรทิพย ์ ดว้งจำด

73,470 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 112/2562

ลว. 27 มี.ค.62

15 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 82,290.00                82,290.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวจิรำพร  เฉลียงพจน์

82,290 บำท

นำงสำวจิรำพร  

เฉลียงพจน์ 82,290 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 113/2562

ลว. 27 มี.ค.62

16 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 81,060.00                81,060.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสวุรรณณี์ย ์ ผนัผิน

81,060 บำท
นำงสำวสวุรรณณี์ย ์ ผนัผิน

81,060 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 114/2562

ลว. 27 มี.ค.62

17 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 52,590.00                52,590.00              เฉพำะเจำะจง
นำยธีรยทุธ  ผ่องฉว ี

52,590 บำท
นำยธีรยทุธ  ผ่องฉว ี

52,590 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 115/2562

ลว.27 มี.ค.62

18 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 35,070.00                35,070.00              เฉพำะเจำะจง
นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปะจิตติ

35,070 บำท
นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปะจิตติ

35,070 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 116/2562

ลว. 27 มี.ค.62

19 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.62) 10,530.00                10,530.00              เฉพำะเจำะจง นำยพลวศิิษฐ์  เพ่ิมทองค ำ 10,530  บำท นำยพลวศิิษฐ์  เพ่ิมทองค ำ 10,530  บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 117/2562

ลว. 27 มี.ค.62

20 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 50,100.00                50,100.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.มชัฌมำภรณ ์ สขุพฒันธี์ 50,100 บำท น.ส.มชัฌมำภรณ ์ สขุพฒันธี์ 50,100 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 118/2562

ลว. 27 มี.ค.62

21 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 33,090.00                33,090.00              เฉพำะเจำะจง นำยณฏัฐพล  ยอดด ำเนิน 33,090 บำท นำยณฏัฐพล  ยอดด ำเนิน 33,090 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 119/2562

ลว.  27 มี.ค.62

22 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.นนัทิกำนต ์หนเูนียม 45,000 บำท น.ส.นนัทิกำนต ์หนเูนียม 45,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 120/2562

ลว.  27 มี.ค.62

23 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัริดำ  สกุลมำ 45,000 บำท น.ส.พชัริดำ  สกุลมำ 45,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 121/2562

ลว.  27 มี.ค.62



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

24 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 42,000.00                42,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยพิศณพุงษ ์กำละพนัธ์ 42,000 บำท นำยพิศณพุงษ ์กำละพนัธ์ 42,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 122/2562

ลว.  27 มี.ค.62

25 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 30,000.00                30,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนำภรณ ์ เชือ้เมืองพำน 30,000 บำท น.ส.ธนำภรณ ์ เชือ้เมืองพำน 30,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 123/2562

ลว.  27 มี.ค.62

26 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 45,000.00                45,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.นสัริญำ  รุง่จ  ำรสัรศัมี 45,000 บำท น.ส.นสัริญำ  รุง่จ  ำรสัรศัมี 45,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 124/2562

ลว.  27 มี.ค.62

27

จำ้งปรบัปรุงหอ้งท ำงำนกอง

ผลิตภณัฑ์

สมนุไพร

498,192.00              498,192.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำชำเอ็นเตอรไ์พรส์ 498,192 บำท บ.อำชำเอ็นเตอรไ์พรส์ 498,192 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 126/2562

ลว.  29 มี.ค.62

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ 5,400.00                  5,400.00                เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง  บจ.ว. 48/62

60 เลม่  =  5,400  บำท  =  5,400  บำท  ลว. 1 มีค.62

2 จำ้งถ่ำยเอกสำร 2,100 ชดุ 5,800.00                  5,800.00                เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง  บจ.ว. 49/62

 =  5,800  บำท  =  5,800  บำท  ลว. 5 มีค.62

3 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน 97,500.00                97,500.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวสรุำงค ์ โอนอ่อน นำงสำวสรุำงค ์ โอนอ่อน  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 50/62

( 11 มีค. - 30 กย.62)  = 97,500  บำท  = 97,500  บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกับงำนลว. 7  มีค.62

 (งบรำยไดก้ำรด ำเนินงำนฯ)

4 จำ้งเหมำท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 9,900.00                  9,900.00                เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบ๊ก เฮำ้ส์ หจก.นทันิต แบ๊ก เฮำ้ส์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 51/62

66 ใบ  =  9,900 บำท  =  9,900 บำท ลว. 18 มีค.62

5 จำ้งเหมำรถยนตต์ูป้รบัอำกำศ 26,800.00                26,800.00              เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 52/62

พรอ้มพนกังำนขบัรถ  = 26,800 บำท  = 26,800 บำท ลว. 18 มีค.62

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน  กุมภำพนัธ ์2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่ ....29.. เดือน .มีนำคม ..... พ.ศ. 2562 



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

6 เชำ่หอ้งประชมุ 26-28 มีค.62 2,700.00                  27,000.00              เฉพำะเจำะจง บ.บำงแสน บีช รีสอรท์ จก. บ.บำงแสน บีช รีสอรท์ จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 53/62

 =  27,000 บำท  =  27,000 บำท ลว. 18 มีค.62

7 จำ้งถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ 14,520.00                14,520.00              เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปป้ี เซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 54/62

 =  14,520 บำท  =  14,520 บำท ลว. 18 มีค.62

8 จดัซือ้ของสมนำคณุ 2 รำยกำร 2,000.00                  2,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยเนตรบณัฑิต   ยวงนิยม นำยเนตรบณัฑิต   ยวงนิยม  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซ.ว. 9/62

 =  2,000  บำท  =  2,000  บำท ลว.  18 มีค.62

9 ซอ่มเครื่องปรบัอำกำศภำยใน 7,811.00                  7,811.00                เฉพำะเจำะจง หจก.พระนคร ออโตแ้อร ์ หจก.พระนคร ออโตแ้อร ์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 55 /62

รถยนตต์ู ้นง-6619  = 7,811 บำท  = 7,811 บำท ลว.  20 มีค.62

10 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 35,070.00                35,070.00              เฉพำะเจำะจง นำยวนัชยั  แกว้ดว้ง นำยวนัชยั  แกว้ดว้ง  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 56 /62

( เมษำยน - มิถนุำยน 2562)  = 35,070 บำท  = 35,070 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกับงำนลว. 25 มีค.62

11 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำร 27,000.00                27,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำววชิรำพร เครือวงศปิ์ง นำงสำววชิรำพร เครือวงศปิ์ง  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 57/62

( เมษำยน - มิถนุำยน 2562)  = 27,000  บำท  = 27,000  บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกับงำนลว. 25 มีค.62

12 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำนกลุม่ 36,000.00                36,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรีรตัน ์จิตจ ำนงค์ นำงสำวอำรีรตัน ์จิตจ ำนงค์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 58/62

พฒันำระบบวตัถอุนัตรำย  = 36,000 บำท  = 36,000 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกับงำนลว. 25 มีค.62

( เมษำยน - มิถนุำยน 2562)

13 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน 45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวสปุรียำ  ใจกวำ้ง นำงสำวสปุรียำ  ใจกวำ้ง  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว.  59/62

( เมษำยน - มิถนุำยน 2562)  =  45,000 บำท  =  45,000 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกับงำนลว. 25 มีค.62

 (งบรำยไดก้ำรด ำเนินงำนฯ)

14 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน 45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัตติกำ  ไชยค ำภ่ นำงสำวกัตติกำ  ไชยค ำภ่  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว.  60/62

( เมษำยน - มิถนุำยน 2562)  =  45,000 บำท  =  45,000 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกับงำนลว. 27 มีค.62

 (งบรำยไดก้ำรด ำเนินงำนฯ)

15 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 31 รำยกำร 87,547.40                87,547.40              เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรคำ้ กิจเจริญกำรคำ้  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้  บซ.ว. 10/ 62

 = 87,547.40  บำท  = 87,547.40  บำท ลว. 28  มีค.62

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

53,600.- บำท 53,600.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ชนชัพร ชำติวงษ์

รำคำที่เสนอ 53,600.- บำท

น.ส.ชนชัพร ชำติวงษ์

รำคำที่จำ้ง 53,600.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.86/2562

5 มี.ค.62

2 จำ้งจดัท ำขอ้เสนอและค ำแนะน ำ

ที่เก่ียวกับกำรจดแจง้เครื่องส  ำอำง

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงคณุภร ตัง้จฑุำชยั

รำคำที่เสนอ 90,000.- บำท

นำงคณุภร ตัง้จฑุำชยั

รำคำที่จำ้ง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.87/2562

5 มี.ค.62

3 จำ้งจดัท ำขอ้มลูและสืบคน้ขอ้มลู

ยำ

84,600.- บำท 84,600.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวศภุวรรณ เรืองพฒุ

รำคำที่เสนอ 84,600.- บำท

นำงสำวศภุวรรณ เรืองพฒุ

รำคำที่จำ้ง 84,600.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.88/2562

5 มี.ค.62

4 จำ้งจดัท ำขอ้มลูและสืบคน้ขอ้มลู

ยำ

109,800.- บำท 109,800.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำที่เสนอ 109,800.- บำท

นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำที่จำ้ง 109,800.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.89/2562

5 มี.ค.62

5 จำ้งเหมำรถตู้ 24,000.- บำท 24,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล

รำคำที่เสนอ 24,000.- บำท

นำยวรโชติ จนัทรำสกุล

รำคำที่จำ้ง 24,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.90/2562

20 มี.ค.62

6 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นกำรบริหำร

และบริกำรของศนูยบ์ริกำรฯ

98,510.- บำท 97,050.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำที่เสนอ 98,510.- บำท

นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำที่จำ้ง 98,510.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.91/2562

28 มี.ค.62

7 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

73,040.- บำท 71,580.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรประภำ  วรีแพทยโกศล

รำคำที่เสนอ 73,040.-บำท

น.ส.ศิรประภำ  วรีแพทยโกศล

รำคำที่จำ้ง 73,040.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.92/2562

28 มี.ค.62

8 จำ้งจดัท ำงำนเอกสำรและ

ตรวจสอบเก่ียวกับกำรเบิกจำ่ย

เงิน

71,260.- บำท 70,950.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนนัท์

รำคำที่เสนอ 71,260.- บำท

น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนนัท์

รำคำที่จำ้ง 71,260.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.93/2562

28 มี.ค.62

9 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นพฒันำระบบ

บริหำรและจดัท ำเอกสำรเบือ้งตน้

เก่ียวกับกำรเบิกจำ่ยเงิน

142,870.- บำท 142,560.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ เจริญทรพัยำ

นนัต์

รำคำที่เสนอ 142,870.- บำท

น.ส.จำรุวรรณ เจริญทรพัยำนนัต์

รำคำที่จำ้ง 142,870.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.94/2562

28 มี.ค.62

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑส์ขุภำพ

วนัที่ 31 เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

10 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

61,220.- บำท 59,760.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.วลัลยำ พนัธโุพธ์ิ

รำคำที่เสนอ 61,220.- บำท

น.ส.วลัลยำ พนัธโุพธ์ิ

รำคำที่จำ้ง 61,220.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.95/2562

28 มี.ค.62

11 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

95,710.- บำท 95,250.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

รำคำที่เสนอ 95,710.- บำท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

รำคำที่จำ้ง 95,710.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.96/2562

28 มี.ค.62

12 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

90,930.- บำท 90,670.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.อรมณี ค  ำชำสยั

รำคำที่เสนอ 90,930.- บำท

น.ส.อรมณี ค  ำชำสยั

รำคำที่จำ้ง 90,930.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.97/2562

28 มี.ค.62

13 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

80,910.- บำท 22,500.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.นวรตัน ์ผิรงัคะเปำระ

รำคำที่เสนอ 80,910.- บำท

น.ส.นวรตัน ์ผิรงัคะเปำระ

รำคำที่จำ้ง 80,910.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.98/2562

28 มี.ค.62

14 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

81,010.- บำท 36,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.กมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำที่เสนอ 81,010.- บำท

น.ส.กมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำที่จำ้ง 81,010.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.99/2562

28 มี.ค.62

15 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นประชำสมัพนัธ์

และใหบ้ริกำรขอ้มลู

80,910.- บำท 80,910.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ปภำว ีพึ่งพินิจ

รำคำที่เสนอ 80,910.- บำท

น.ส.ปภำว ีพึ่งพินิจ

รำคำที่จำ้ง 80,910.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.100/2562

28 มี.ค.62

16 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นพสัดุ 85,410.- บำท 69,900.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยลลิต  อยูเ่ย็น

รำคำที่เสนอ 85,410.- บำท

นำยลลิต  อยูเ่ย็น

รำคำที่จำ้ง 85,410.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.101/2562

28 มี.ค.62

17 จำ้งเหมำบริกำรในกำรจดัท ำ

ขอ้มลูในกำรใหค้  ำแนะน ำหรือค  ำ

วนิิจฉัยดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพ

300,000.- บำท 150,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชำพล รตันพนัธุ์

รำคำที่เสนอ 300,000.- บำท

นำยชำพล รตันพนัธุ์

รำคำที่จำ้ง 300,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจำ้ง

สสผ.จ.102/2562

28 มี.ค.62

18 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 16,720.-บำท 16,720.-บำท วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้นยงเจริญ

รำคำที่เสนอ 16,720.- บำท

รำ้นยงเจริญ

รำคำที่ซือ้ 16,720.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

สสผ.จ.103/2562

28 มี.ค.62


