แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน....ตุลำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

1

จัดซื ้อวัสดุ

2

จ้ างเหมาบริการ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
12,914.70

รำคำกลำง
(บำท)
12,914.70

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

27,846.00

27,846.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

บ.ซีโอแอล จากัด(มหาชน)
ราคา 12,914.70 บาท

บ.ซีโอแอล จากัด(มหาชน)
ราคา 12,914.70 บาท

นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง
ราคา 27,846 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
หลักเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เป็ นมาตรฐาน

นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง
ราคา 27,846 บาท

ผู้มีประสบการณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ตสน.ซ.1/2562
ลว. 9 ตุลาคม 61
ตสน.จ.1/2562
ลว. 3 ตุลาคม 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน ........กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรือจัดจ้ าง

1 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือ
จ้ าง
75,500 บ.

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง
75,500 บ.

วิธีซื ้อหรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อ

ผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือกและ
และราคาทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ าง

ราคาทีเ่ สนอ

น.ส.ธนัฐการจน์ พันธ์มฆั วาฬ

75,500 บ. น.ส.ธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆั วาฬ

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

75,500 บ.

ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อ
หรือจ้ าง
ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 1/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค.61

2 เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

15,000 บ.

0.23 บ./แผ่น

เฉพาะเจาะจง

0.23 บ./แผ่น บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์

บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์
แอนด์เซอร์ วสิ จากัด

3 ซื ้อน ้าดืม่

10,000 บ.

โหลละ 60 บาท

เฉพาะเจาะจง

0.23 บ./แผ่น

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

แอนด์เซอร์ วสิ จากัด

ยอดน ้าดืม่ ราคาทีเ่ สนอ

60 บ. ยอดน ้าดืม่ ราคาทีเ่ สนอ

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 2/2562
ลงวันที่ 2 ต.ค.61

60 บ.

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ ซื ้อเลขที่ ก.พ.ร. 3/2562
ลงวันที่ 2 ต.ค.61

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือนตุลำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างเช่าเครื่ องฉีดสเปร์ ย
น ้าหอมอัตโนมัติ จานวน

วงเงินที่จะ
ซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

12,840.-บาท

12,840.-บาท

เฉพาะเจาะจง

วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
บริษัท เร็นโทดิล
อินนิเซียล (ประเทศไทย)

รำคำที่เสนอ
12,840.-บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
บริษัท เร็นโทดิล
12,840.-บาท
อินนิเซียล (ประเทศไทย)

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.สล. 1/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

4 เครื่ อง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

จากัด

จากัด

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

2

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

70,860.-บาท

70,860.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณัฐพร กัญชาญ

70,860.-บาท

น.ส. ณัฐพร กัญชาญ

70,860.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 2/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
3

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

67,500.-บาท

67,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. พัฒน์นรี สินทรัพย์

67,500.-บาท

น.ส. พัฒน์นรี สินทรัพย์

67,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 3/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

4

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

64,890.-บาท

64,890.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณัฐกาญจน์ โมราเรือง

64,890.-บาท

น.ส. ณัฐกาญจน์ โมราเรือง

64,890.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 4/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

5

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

69,870.-บาท

69,870.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิธร เตี ้ยสมบูรณ์

69,870.-บาท

น.ส.ศศิธร เตี ้ยสมบูรณ์

69,870.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 5/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
6

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

67,950.-บาท

67,950.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. กันยกร ศรี ชยั กูล

67,950.-บาท

น.ส. กันยกร ศรีชยั กูล

67,950.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 6/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

7

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนัญญา อ่วมปั่ น

30,000.-บาท

น.ส.ชนัญญา อ่วมปั่ น

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 7/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

84,960.-บาท

84,960.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. คีตภัทร์ นุน่ นาแซง

84,960.-บาท

น.ส. คีตภัทร์ นุน่ นาแซง

84,960.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 8/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ

ลำดับที่

9

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

84,960.-บาท

84,960.-บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 9/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

นายนิคม กล่อมทอง

84,960.-บาท

นายนิคม กล่อมทอง

84,960.-บาท

ประมาณ
10 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

67,760.-บาท

67,760.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดา

67,760.-บาท

นางธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดา

67,760.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 10/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
11 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

52,160.-บาท

52,160.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายมานิตย์ ศรี มว่ ง

52,160.-บาท

นายมานิตย์ ศรีมว่ ง

52,160.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 11/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
12 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

37,800.-บาท

37,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชื่นกมล จิตจานงค์

37,800.-บาท

น.ส.ชื่นกมล จิตจานงค์

37,800.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

13 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายช่วยอานวย

108,420.-บาท

108,420.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายสมภพ เสมาทอง

108,420.-บาท

นายสมภพ เสมาทอง

108,420.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 13/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

บจ.สล. 14/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

การ

บจ.สล. 12/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

14 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายช่วยอานวย
การ

60,720.-บาท

60,720.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

60,720.-บาท

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

60,720.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

15 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายช่วยอานวย

57,750.-บาท

57,750.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. พัชรินทร์ เอกมาตย์

57,750.-บาท

น.ส. พัชรินทร์ เอกมาตย์

57,750.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 15/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

การ

ประมาณ
16 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายช่วยอานวย

50,400.-บาท

50,400.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางอนุษรา พุม่ ขู่

50,400.-บาท

นางอนุษรา พุม่ ขู่

50,400.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 16/2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

การ

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

17 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

95,370.-บาท

95,370.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. อัญชลี ตระกูล

น.ส. ยิง่ ลักษณ์ จิตรปลื ้ม

95,370.-บาท

94,920.-บาท

น.ส. อัญชลี ตระกูล

น.ส. ยิง่ ลักษณ์ จิตรปลื ้ม

95,370.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 17/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

94,920.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 18/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

บจ.สล. 19/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

18 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

94,920.-บาท

94,920.-บาท

เฉพาะเจาะจง

19 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

94,050.-บาท

94,050.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์ อนันต์ หงษ์ เผือก

94,050.-บาท

นายพงษ์ อนันต์ หงษ์ เผือก

94,050.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

20 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

88,560.-บาท

88,560.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางกัญญณัติ จันประภาส

88,560.-บาท

นางกัญญณัติ จันประภาส

88,560.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 20/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
21 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

82,770.-บาท

82,770.-บาท

เฉพาะเจาะจง

22 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

79,620.-บาท

79,620.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายประพัฒน์ ดวงสกุล

น.ส. วรรณิภา พิทกั ษ์ สินธุ์

82,770.-บาท

79,620.-บาท

นายประพัฒน์ ดวงสกุล

น.ส. วรรณิภา พิทกั ษ์ สินธุ์

82,770.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 21/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

79,620.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 22/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
23 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

78,870.-บาท

78,870.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายอิสรพงศ์ ดวงกุดนั่

78,870.-บาท

นายอิสรพงศ์ ดวงกุดนั่

78,870.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 23/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ประมาณ
24 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

64,620.-บาท

64,620.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวินยั โตเขียว

64,620.-บาท

นายวินยั โตเขียว

64,620.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 24/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
25 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

53,040.-บาท

53,040.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ

53,040.-บาท

นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ

53,040.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 25/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
26 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

27 จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

48,000.-บาท

65,070.-บาท

48,000.-บาท

65,070.-บาท

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส

นายวุฒิ ทิมโล่

48,000.-บาท

65,070.-บาท

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส

นายวุฒิ ทิมโล่

48,000.-บาท

65,070.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 26/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 27/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
28 จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

58,950.-บาท

58,950.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายนิรันดร์ ศรีจรัส

58,950.-บาท

นายนิรันดร์ ศรีจรัส

58,950.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 28/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

29 จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

56,700.-บาท

56,700.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวิษณุ เนตรพงษ์

56,700.-บาท

นายวิษณุ เนตรพงษ์

56,700.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 29/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
30 จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล.

54,000.-บาท

54,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายอนุรักษ์ จันประภาส

54,000.-บาท

นายอนุรักษ์ จันประภาส

54,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 30/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

31 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

28,770.-บาท

28,770.-บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.สล. 31/2562

น.ส. วรวี การะเกตุ

28,770.-บาท

น.ส. วรวี การะเกตุ

28,770.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

32 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

64,560.-บาท

64,560.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนิสา วัชระดิษฐ์

64,560.-บาท

น.ส.สุนิสา วัชระดิษฐ์

64,560.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 32/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

33 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

62,370.-บาท

62,370.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. กัญญ์วรา บุญคล้ าย

62,370.-บาท

น.ส. กัญญ์วรา บุญคล้ าย

62,370.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 33/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
34 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

60,165.-บาท

60,165.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. อวยพร คาอ่อน

60,165.-บาท

น.ส. อวยพร คาอ่อน

60,165.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 34/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

35 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

31,500.-บาท

31,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพัสนัย อ่อนน้ อม

31,500.-บาท

นายพัสนัย อ่อนน้ อม

31,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 35/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
36 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

30,000.-บาท

น.ส.เบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 36/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

37 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

27,000.-บาท

27,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

27,000.-บาท

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

27,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 37/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
38 จ้ างดูแลบารุงรักษาระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้

58,850.-บาท

58,850.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สแควร์ ไนน์
กรุ๊ป จากัด

58,850.-บาท

บริษัท สแควร์ ไนน์
กรุ๊ป จากัด

58,850.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 38/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
39 จ้ างดูแลระบบกระจายเสียง

64,800.-บาท

64,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายมานนท์ แก้ วด้ วง

64,800.-บาท

นายมานนท์ แก้ วด้ วง

64,800.-บาท

ตามสายฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 39/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
40 จ้ างดูแลบารุงรักษาเครื่ อง

19,260.-บาท

19,260.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ปั ม้ น ้าฯ

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

19,260.-บาท

ดีเซลพาวเวอร์ ออล

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

19,260.-บาท

ดีเซลพาวเวอร์ ออล

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 40/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

41 จ้ างให้ บริการกาจัดปลวก มด
แมลงสาบฯ

57,780.-บาท

57,780.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพสท์เทค จากัด

57,780.-บาท

บริษัท เพสท์เทค จากัด

57,780.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 41/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

42 จ้ างดูแลบารุงรักษาลิฟต์
สานักงานฯ

96,000.-บาท

96,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท รุ่งเจริ ญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จากัด

96,000.-บาท

บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จากัด

96,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 42/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
43 จ้ างดูแลและบารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร อย.

37,500.-บาท

37,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้านครหลวง

37,500.-บาท

การไฟฟ้านครหลวง

37,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 43/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

44 จ้ างใช้ บริ การตู้ผ้าเช็ดมือ
พร้ อมผ้ าเช็ดมือม้ วน

30,816.-บาท

30,816.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิกฟิ คมารีน
แอนด์ เทรดดิ ้งฯ

30,816.-บาท

บริษัท แปซิกฟิ คมารีน
แอนด์ เทรดดิ ้งฯ

30,816.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 44/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
45 จ้ างดูแลบารุงรักษาตู้สาขา
โทรศัทพ์ฯ

96,300.-บาท

96,300.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟล็กซ์คอม จากัด

96,300.-บาท

บริษัท เฟล็กซ์คอม จากัด

96,300.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 45/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

46 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

28,770.บาท

28,770.บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 46/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

น.ส. วรวี การะเกตุ

28,770.บาท

น.ส. วรวี การะเกตุ

28,770.บาท

ประมาณ
47 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

64,600.-บาท

64,600.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. สุนิสา วัชระดิษฐ์

64,600.-บาท

น.ส. สุนิสา วัชระดิษฐ์

64,600.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 47/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
48 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

62,370.-บาท

62,370.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. กัญญ์วรา บุญคล้ าย

62,370.-บาท

น.ส. กัญญ์วรา บุญคล้ าย

62,370.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 48/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
49 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

60,165.-บาท

60,165.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. อวยพร คาอ่อน

60,165.-บาท

น.ส. อวยพร คาอ่อน

60,165.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

50 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

31,500.-บาท

31,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายนัสมัย อ่อมน้ อม

31,500.-บาท

นายนัสมัย อ่อมน้ อม

31,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 50/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

บจ.สล. 51/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

บจ.สล. 49/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

51 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

30,000.-บาท

น.ส.เบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

52 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

27,000.-บาท

27,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

27,000.-บาท

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

27,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 52/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
53 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

46,800.-บาท

46,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพิบลู ย์ บานชื่น

46,800.-บาท

นายพิบลู ย์ บานชื่น

46,800.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 53/2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
54 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

28,350.-บาท

28,350.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจมาศ มัฆวาฬ

28,350.-บาท

น.ส.เบญจมาศ มัฆวาฬ

28,350.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 54/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

55 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

34,395.-บาท

34,395.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ภัทราวดี ภิรมย์รักษ์

34,395.-บาท

น.ส. ภัทราวดี ภิรมย์รักษ์

34,395.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 55/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

56 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

30,900.-บาท

30,900.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ศิริรักษ์ เลี ้ยวจู

30,900.-บาท

น.ส. ศิริรักษ์ เลี ้ยวจู

30,900.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 56/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

57 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อารียา โกสิลา

30,000.-บาท

น.ส.อารียา โกสิลา

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 57/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
58 ซื ้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ภาพฯ

147,000.-บาท

147,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

59 ซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภค

240,000.-บาท

240,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

จานวน 4 รายการ

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์
เซอร์ วสิ

147,000.-บาท

โรงงานต้ นแบบเพื่อการฝึ ก

240,000.-บาท

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์
เซอร์ วสิ

147,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

โรงงานต้ นแบบเพื่อการฝึ ก

240,000.-บาท

บซ.สล. 1/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 2/2562

อบรมและผลิตน ้าดืม่ บรรจุ

อบรมและผลิตน ้าดืม่ บรรจุ

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ขวด (ต้ นน ้า)

ขวด (ต้ นน ้า)

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

60 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

27,000.-บาท

27,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิรพร วุฒิภานันท์

27,000.-บาท

น.ส.ศิรพร วุฒิภานันท์

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.สล. 58/2562
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ประมาณ
61 จ้ างพิมพ์สติก๊ เกอร์ ติดรถยนต์ฯ

13,000.-บาท

13,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักอักษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

13,000.-บาท

หจก.สานักอักษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

13,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 59/2562
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
62 ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงานระบบ
กล้ องวงจรปิ ด 1 รายการ

40,600.-บาท

40,600.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์
เซอร์ วสิ

40,600.-บาท

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์
เซอร์ วสิ

40,600.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บซ.สล. 3/2562
ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
63 ซื ้อโต๊ ะพับอเนกประสงค์

60,455.-บาท

60,455.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นาวาเฟอร์ นิเจอร์

60,455.-บาท

นาวาเฟอร์ นิเจอร์

60,455.-บาท

1 รายการ

64 ซื ้อตู้เก็บเอกสาร 1 รายการ

75,000.-บาท

75,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์
จากัด

75,000.-บาท

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์
จากัด

75,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 4/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บซ.สล. 5/2562
ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561

ประมาณ
65 ซื ้อเครื่ องเล่นมิกเสียงและเครื่ อง
เล่น DVD

66 ซื ้อเครื่ องทาลายเอกสาร
1 รายการ

112,232.30 บาท

112,232.30 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ เอ ซิสเต็ม
แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จากัด

112,232.30 บาท

บริษัท เอฟ เอ ซิสเต็ม
แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จากัด

112,232.30 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 6/2562
ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561

19,260.-บาท

19,260.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

19,260.-บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

19,260.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บซ.สล. 7/2562
ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561

ประมาณ
67 ซื ้อเก้ าอี ้ 1 รายการ

16,483.35 บาท

16,483.35 บาท

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
เอ็น เค โปรเทส

16,483.35 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
เอ็น เค โปรเทส

16,483.35 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 8/2562
ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

68 ซื ้อหนังสือพิมพ์

69 ซื ้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ

70 จ้ างดูแลทาความสะอาด
สานักงานฯ

71 จ้ างดูแลสนามหญ้ าและต้ นไม้
รอบสานักงานฯ

72 จ้ างพนักงานรักษาความ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

75,240.-บาท

75,240.-บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

19,740.-บาท

19,740.-บาท

เฉพาะเจาะจง

4,169,148.-บาท

4,169,148.-บาท

e-bidding

1,590,000.-บาท

4,956,240.-บาท

1,590,000.-บาท

4,956,240.-บาท

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

ปลอดภัยภายในอาคาร
(1-6)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บซ.สล. 9/2562

ร้ าน อรพินบุญวงษ์

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
บี.วาย ซัพพลาย

75,240.-บาท

ร้ าน อรพินบุญวงษ์

75,240.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561

19,740.-บาท

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
บี.วาย ซัพพลาย

19,740.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 10/2562
ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561

บริษัท ไนซ์ เนทเวิร์ จากัด
บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่ เซอร์ วสิ จ.
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จากัด

4,169,148.-บาท
4,559,520.-บาท
4,806,240.-บาท

บริษัท ไนซ์ เนทเวิร์ จากัด

4,169,148.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

สจ.เลขที่ 3/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

บ. รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จ.

4,250,136.-บาท

บริษัท ราเชนทร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บ.พี.เอส.ที.โฮมเซอร์ วสิ จ.
บ.กรีนแคร์ โปรเฟสชัน่ แนล จ.
บริษัท ทรูวนั จากัด

1,590,000.-บาท
1,656,039.-บาท
1,658,934.42 บาท
1,620,000.-บาท

บ.ทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จ.
สานักงานรักษาความปลอด

1,621,050.-บาท
4,956,240.-บาท

ภัยองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

ประมาณ
บริษัท ราเชนทร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล

1,590,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สานักงานรักษาความปลอด

4,956,240.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สจ.เลขที่ 6/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

สจ.เลขที่ 7/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภัยองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

สจ.เลขที่ 4/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

73 จ้ างดูแลรักษาทาความสะอาด
เครื่ องปรับอากาศภายใน
อาคาร อย. (1-6)

193,456.-บาท

193,456.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

193,456.-บาท

ร้ านฐาปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

193,456.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

74 เช่าพื ้นทีฝ่ ากเก็บเอกสาร

113,160.-บาท

113,160.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร

113,160.-บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร

113,160.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สจ.เลขที่ 8/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

จานวน 1 งาน

จากัด

จากัด

ประมาณ
75 เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

285,600.-บาท

285,600.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้

285,600.-บาท

บริษัท ริโก้

285,600.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สจ.เลขที่ 9/2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

จานวน 7 เครื่ อง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

(ประเทศไทย) จากัด

(ประเทศไทย) จากัด

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

76 จ้ างซ่อมรถยนต์ฯ

39,911.-บาท

39,911.-บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก.พระนครออโต้ แอร์

39,911.-บาท

หจก.พระนครออโต้ แอร์

39,911.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สจ.เลขที่ 60/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

77 จ้ างปฏิบตั ิงานที่ อย.

180,000.-บาท

180,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายประพนธ์ อางตระกูล

180,000.-บาท

นายประพนธ์ อางตระกูล

180,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ.เลขที่ 61/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

78 จ้ างปฏิบตั ิงานที่ อย.

150,000.-บาท

150,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย ปรี ชาทวีกิจ

150,000.-บาท

นายสมชาย ปรี ชาทวีกิจ

150,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ.เลขที่ 62/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

79 จ้ างปฏิบตั ิงานที่ อย.

150,000.-บาท

150,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวชิระ อาพนธ์

150,000.-บาท

นายวชิระ อาพนธ์

150,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สจ.เลขที่ 62/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประมาณ
80 ซ่อมเปลีย่ นวงกบประตู
อลูมิเนียมฯ

20,865.-บาท

20,865.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตั ้งรุ่งเรือง จากัด

20,865.-บาท

บริษัท ตังรุ้ ่งเรือง จากัด

20,865.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สจ.เลขที่ 65/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

81 ซ่อมบ่อปูน &ฝาคอนกรี ดฯ

5,885.-บาท

5,885.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตั ้งรุ่งเรือง จากัด

5,885.-บาท

บริษัท ตังรุ้ ่งเรือง จากัด

5,885.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สจ.เลขที่ 66/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
82 ซ่อมเปลีย่ นโถปั สสาวะห้ องน ้า
ชายอาคาร 1 ชั ้น 2

7,490.-บาท

7,490.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตั ้งรุ่งเรือง จากัด

7,490.-บาท

บริษัท ตังรุ้ ่งเรือง จากัด

7,490.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

สจ.เลขที่ 67/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ประมาณ
83 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
นง-4662 นนทบุรี รวม 4

2,860.11 บาท

2,860.11 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้ านนทบุรี
ผู้จาหน่ายโตโยต้ า

2,860.11 บาท

บริษัท โตโยต้ านนทบุรี
ผู้จาหน่ายโตโยต้ า

2,860.11 บาท

รายการ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สจ.เลขที่ 68/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

84 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
นง-8115 นนทบุรี

19,900.-บาท

19,900.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

19,900.-บาท

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

19,900.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สจ.เลขที่ 69/2562
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลาดับที่
1

2

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร ยีห่ ้ อ Canon

ซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภค

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
99,000

16,800

ราคากลาง
99,000

16,800

วิธีซื ้อหรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม 2561
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน ตุลาคม 2561
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีเ่ สนอ
บริษัท พี เอส ไอ เซลส์
บริษัท พี เอส ไอ เซลส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
แอนด์ เซอร์ วสิ
เสนอราคา 99,000 บาท
ราคาเช่า 99,000 บาท

หมายเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

โรงงานต้ นแบบเพื่อการอบรม

โรงงานต้ นแบบเพื่อการอบรม

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

และผลิตน ้าดืม่ บรรจุขวด (ต้ นน ้า)
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอราคา 16,800 บาท

และผลิตน ้าดืม่ บรรจุขวด (ต้ นน ้า)
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาซื ้อ 480,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง
บจ.ช.1/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

บซ.ช.2/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
3

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดทา จัดส่งเอกสาร

27,540

27,540

เฉพาะเจาะจง

นายสถาพร ภาวะโชติ
เสนอราคา 27,540 บาท

นายสถาพร ภาวะโชติ
ราคาจ้ าง 27,540 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

บจ.ช.3/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ตามความต้ องการใช้

4

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการ

44,850

44,850

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทราลักษณ์ เชื ้อสุข

นางสาวภัทราลักษณ์ เชื ้อสุข

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

เสนอราคา 44,850 บาท

ราคาจ้ าง 44,850 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.4/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
5

6

จ้ างปฏิบตั ิงานขับรถยนต์

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านงานสารบรรณ ประสาน
ติดตาม รับข้ อมูลหน่วยงานฯ

34,050

36,000

34,050

36,000

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก
เสนอราคา 34,050 บาท

นางสาวชฎาพรรณ ธรรมมัญญู
เสนอราคา 36,000 บาท

นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก
ราคาจ้ าง 34,050 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.5/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

นางสาวชฎาพรรณ ธรรมมัญญู
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.6/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

7

ซื ้อหนังสือพิมพ์และวรสาร

55,995

55,995

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน อรพิณ บุญวงษ์
เสนอราคา 55,995 บาท

ร้ าน อรพิณ บุญวงษ์
ราคาซื ้อ 55,995 บาท

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

บจ.ช.7/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
8

จ้ างบารุงรักษาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ELIB

46,288.20

46,288.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่
แอนด์เซอร์ วสิ

บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่
แอนด์เซอร์ วสิ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

เสนอราคา 46,288.20 บาท

ราคาจ้ าง 46,288.20 บาท

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

บจ.ช.8/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
9

จ้ างบริการวิชาการ

58,950

58,950

เฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม

นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.9/62

เสนอราคา 58,950 บาท

ราคาจ้ าง 58,950 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
10 จ้ างดาเนินการด้ านระบบคุณภาพ การบริ หาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน

11 จ้ างปรับปรุงระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการ

38,550

56,550

38,550

56,550

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายทศพร ขาวละเอียด
เสนอราคา 38,550 บาท

นายกฤษณะ ธัญญากรณ์
เสนอราคา 56,550 บาท

นายทศพร ขาวละเอียด
ราคาจ้ าง 38,550 บาท

นายกฤษณะ ธัญญากรณ์
ราคาจ้ าง 56,550 บาท

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.10/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

บจ.ช.11/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

12 จ้ างจัดเตรี ยมข้ อมูลและประสานด้ านติดตาม
ประเมินผล

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนาริสา งามทวี
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวสุนาริสา งามทวี
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

บจ.ช.12/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

หน่วยงาน
13 จ้ างจัดเตรี ยมข้ อมูลและประสานด้ านติดตาม
ประเมินผล

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนนั ทา เหมาะภักดี

นางสาวสุนนั ทา เหมาะภักดี

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.13/62

เสนอราคา 36,000 บาท

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

หน่วยงาน
14 ซื ้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 10 คิว
ยีห่ ้ อ MITSUBISH (งบลงทุน)

22,500

22,500

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล พี เอ็น
ซีสเต็มส์ จากัด
เสนอราคา 22,500 บาท

บริษัท แอล พี เอ็น
ซีสเต็มส์ จากัด
ราคาซื ้อ 22,500 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.14/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ

15 ซื ้อเครื่ องบันทึกเสียง Sony UX Series

4,500

4,500

เฉพาะเจาะจง

ICD-UX560Fs (งบลงทุน)

16 ซื ้อเครื่ องปรับอากาศอีมิเน้ นท์ ชนิดแขวน
ใต้ ฝ้า (งบลงทุน)

32,000

32,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะฟิ นิกช์ (2016) จากัด

บริษัท เดอะฟิ นิกช์ (2016) จากัด

เสนอราคา 4,500 บาท

ราคาซื ้อ 4,500 บาท

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
เสนอราคา 32,000 บาท

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
ราคาซื ้อ 32,000 บาท

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

บจ.ช.15/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

บจ.ช.16/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
17 ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(โต๊ ะทางาน,เก้ าอี ้ทางาน,และตู้เหล็ก)
(งบลงทุน)

18 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านประสาน

114,512

114,512

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด
เสนอราคา 114,512 บาท

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด
ราคาซื ้อ 114,512 บาท

42,600

42,600

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนัณฐิ กา ดุราศวิน
เสนอราคา 42,600 บาท

ต่างประเทศ

บจ.ช.17/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

นางสาวนัณฐิ กา ดุราศวิน

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

ราคาจ้ าง 42,600 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

บจ.ช.18/62

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
19 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านธุรการ

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิริกมล จิตต์สนุ ทร

นางสาวศิริกมล จิตต์สนุ ทร

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.19/62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

เสนอราคา 36,000 บาท

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

20 จ้ างดาเนินการจัดทาโครงการกิจกรรมแลก
เปลีย่ นเรี ยนรู้ ของ อ.ย.

25,410

25,410

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชา เทพสุภา
เสนอราคา 25,410 บาท

นางสาวณัชชา เทพสุภา
ราคาจ้ าง 25,410 บาท

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.20/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
21 จ้ างดาเนินงานโครงการจัดทาวารสารอาหาร
และยา

40,005

40,005

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอราคา 40,005 บาท

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
ราคาจ้ าง 40,005 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

บจ.ช.21/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

22 จ้ างดาเนินการจัดทาและประสานงานการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย.ฯ

55,740

55,740

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสิริมา ไตรศิลป์
เสนอราคา 55,740 บาท

นางสาวสิริมา ไตรศิลป์
ราคาจ้ าง 55,740 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.22/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

23 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านวิชาการ

59,850

59,850

เฉพาะเจาะจง

นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ
เสนอราคา 59,850 บาท

นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ
ราคาจ้ าง 59,850 บาท

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.23/62
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
24 ซื ้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า (งบลงทุน)

33,705

33,705

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไวส์ไลฟ์ จากัด
เสนอราคา 33,705 บาท

บริษัท ไวส์ไลฟ์ จากัด
ราคาซื ้อ 33,705 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

บซ.ช.24/62
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
25 จ้ างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุม่ ข้ อมูล

50,610

50,610

เฉพาะเจาะจง

E-File ประเมินแบบรายงานเหตุการณ์ฯ

26 จ้ างปฏิบตั ิงานบันทึกเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพฯ

27 จ้ างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพฯ

54,600

59,436

54,600

59,436

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.25/62

เสนอราคา 50,610 บาท

ราคาจ้ าง 50,610 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

นายอานวย สุวรรณชัย
เสนอราคา 54,600 บาท

นางสาวกัญญานัฐ นาคขา
เสนอราคา 59,436 บาท

นายอานวย สุวรรณชัย
ราคาจ้ าง 54,600 บาท

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.26/62
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

นางสาวกัญญานัฐ นาคขา
ราคาจ้ าง 59,436 บาท

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.27/62
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

28 จ้ างปฏิบตั ิงานจัดทาข้ อมูลในเว็บไซต์
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์ฯ

50,922

50,922

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา
เสนอราคา 50,922 บาท

นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา
ราคาจ้ าง 50,922 บาท

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

บจ.ช.28/62
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
29 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านดาเนิน
งานต่างประเทศ

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

นายเจษฎา มีทรัพย์
เสนอราคา 45,000 บาท

นายเจษฎา มีทรัพย์
ราคาจ้ าง 45,000 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

บจ.ช.29/62
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

งานและประโยชน์ตอ่
30 จ้ างปรับปรุงข้ อมูลศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

50,000

50,000

เฉพาะเจาะจง

นางกุลนาถ ปทุมสูติ
เสนอราคา 50,000 บาท

นางกุลนาถ ปทุมสูติ
ราคาจ้ าง 50,000 บาท

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.30/62
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
31 จ้ างติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่างและย้ ายจุด
โปรเจคเตอร์ ณ ห้ องประชุมกองแผนงานฯ

32 จ้ างถ่ายเอกสารและเข้ าเล่มแผนปฏิบตั ิการ
งานคุ้มครองผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ฯ

4,000

7,748.94

4,000

7,748.94

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก
เสนอราคา 4,000 บาท

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
เสนอราคา 7,748.94 บาท

นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก
ราคาจ้ าง 4,000 บาท

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
ราคาจ้ าง 7,748.94 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

บจ.ช.31/62
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

บจ.ช.32/62
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

33 จ้ างพัฒนากฎหมายสารเคมีของประเทศ
ให้ มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริ โภคฯ

400,000

400,000

เฉพาะเจาะจง

นางยุวรี อินนา
เสนอราคา 400,000 บาท

นางยุวรี อินนา
ราคาจ้ าง 400,000 บาท

34 จ้ างจัดทาข่าวสารความปลอดภัยด้ านเคมี

40,000

40,000

เฉพาะเจาะจง

หจก สานักพิมพ์กราฟฟิ ค

หจก สานักพิมพ์กราฟฟิ ค

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.34/62

แอนด์ดีไซน์

แอนด์ดีไซน์

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

เสนอราคา 40,000 บาท

ราคาจ้ าง 40,000 บาท

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

วัตถุปีที่ 24

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

บจ.ช.33/62
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

35 จ้ างเหมาดาเนินการจัดส่งหนังสืออย.เดินหน้ า

3,885

3,885

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

สู่ 5 ทศวรรษ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ช.35/62

นางสาวสุนนั ทา เหมาะภักดี

นางสาวสุนนั ทา เหมาะภักดี

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

เสนอราคา 3,885 บาท

ราคาจ้ าง 3,885 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ตามความต้ องการใช้

36 จ้ างติดตั ้งไฟส่องสว่างและซ่อมแซมทรัพย์
สินทีใ่ ช้ ในราชการ

6,300

6,300

เฉพาะเจาะจง

นายอานวย สุวรรณชัย
เสนอราคา 6,300 บาท

นายอานวย สุวรรณชัย
ราคาจ้ าง 6,300 บาท

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.36/62
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อ

1

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ กบั กองควบคุม
วัตถุเสพติด

164,000

164,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอลแฟนต์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 164,000บาท

บริษัท แอลแฟนต์ จากัด
ราคาทีต่ กลงซื ้อ 164,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ ฯ)

หรือจ้ าง
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บช.ศ. 1/2562
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

2

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ กบั สานักควบคุม
เครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย

154,000

154,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอลแฟนต์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 154,000 บาท

บริษัท แอลแฟนต์ จากัด
ราคาทีต่ กลงซื ้อ 154,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ ฯ)

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บช.ศ. 2/2562
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

3

ซื ้อน ้าดืม่ (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บช.ศ. 3/2562

ราคาทีเ่ สนอ 12,000 บาท

ราคาทีต่ กลงซื ้อ 12,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

บริษัท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์
แอฟพลิเคชัน่ จากัด

บริษัท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์
ราคาทีต่ กลงซื ้อ 13,100 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บช.ศ. 4/2562
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

บริษัท โฟทีก้า จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บช.ศ. 5/2562

4

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

13,100

13,100 เฉพาะเจาะจง

ราคาทีเ่ สนอ 13,100 บาท
5

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

90,568

90,568 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟทีก้า จากัด

ลำดับที่

6

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

บารุงรักษาระบบสารสนเทศ ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหาและยา ประจาเดือน

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

ราคาทีเ่ สนอ 90,568 บาท

ราคาทีต่ กลงซื ้อ 90,568 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

396,000

396,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จัด
ราคาทีเ่ สนอ 396,000 บาท

บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จัด
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 396,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 1/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ตุลาคม 2561
7

จ้ างเหมาบริการงานด้ านธุรการ
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

69,960

69,960 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปนัดดา จันทะบัตร์
ราคาทีเ่ สนอ 69,960 บาท

น.ส.ปนัดดา จันทะบัตร์
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 69,960 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 2/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

8

จ้ างเหมาบริการงานด้ านธุรการ

88,840

88,840 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นวรัตน์ ละลายสุต

น.ส.นวรัตน์ ละลายสุต

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 3/2562

ราคาทีเ่ สนอ 88,840 บาท

ราคาทีต่ กลงจ้ าง 88,840 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

(ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562)
9

จ้ างเหมาบริการงานด้ านการจัดการระบบ
สารสนเทศ (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

63,600

63,600 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราภรณ์ แจ่มวรรณ์
ราคาทีเ่ สนอ 63,600 บาท

น.ส.จิราภรณ์ แจ่มวรรณ์
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 63,600 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจศ. 4/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

10 จ้ างเหมาบริการงานด้ านการจัดการระบบ
สารสนเทศ (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

63,600

63,600 เฉพาะเจาะจง

นายระวีพงศ์ วรศักดิพ์ งศ์
ราคาทีเ่ สนอ 63,600 บาท

นายระวีพงศ์ วรศักดิพ์ งศ์
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 63,600 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 5/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

11 จ้ างเหมาบริการงานด้ านพัสดุ
(ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562)

81,840

81,840 เฉพาะเจาะจง

น.ส.หทัยรัตน์ ละเต็บซัน
ราคาทีเ่ สนอ 81,840 บาท

น.ส.หทัยรัตน์ ละเต็บซัน
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 81,840 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 6/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

12 จ้ างเหมาบริการงานด้ านการจัดการระบบ
สารสนเทศ (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

78,000

78,000 เฉพาะเจาะจง

นายปั ญญา รุจิพืช
ราคาทีเ่ สนอ 78,000 บาท

นายปั ญญา รุจิพืช
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 78,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 7/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

13 จ้ างเหมาบริการงานด้ านพัสดุ
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

95,400

95,400 เฉพาะเจาะจง

นางสุธานันท์ สอาดดี
ราคาทีเ่ สนอ 95,400 บาท

นางสุธานันท์ สอาดดี
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 95,400 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 8/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

14 จ้ างเหมาบริการงานด้ านพัสดุ
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

94,140

94,140 เฉพาะเจาะจง

น.ส.เนติมา โชติชว่ ง
ราคาทีเ่ สนอ 94,140 บาท

น.ส.เนติมา โชติชว่ ง
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 94,140 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 9/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

15 จ้ างเหมาบริการงานด้ านการจัดการระบบ

78,000

78,000 เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิภาดา โพดาพล

น.ส.วิภาดา โพดาพล

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 10/2562

ราคาทีเ่ สนอ 78,000 บาท

ราคาทีต่ กลงจ้ าง 78,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

นายสหรัฐ พร้ อมบุญสิริ
ราคาทีเ่ สนอ 70,596 บาท

นายสหรัฐ พร้ อมบุญสิริ
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 70,596 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 11/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

สารสนเทศ (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
16 จ้ างเหมาบริการงานด้ านการจัดการระบบ
สารสนเทศ (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

70,596

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ าง

70,596 เฉพาะเจาะจง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่

และราคาทีเ่ สนอ

ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

17 เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

50,000

18 จ้ างบารุงรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

3,800,000

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

50,000 เฉพาะเจาะจง

3,800,000 e-bidding

(Network)

19 บารุงรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

1,600,000

1,600,000 e-bidding

(Physical Machine)

20 บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ ไขระบบเชื่อมโยง

1,188,000

1,300,000 e-bidding

ข้ อมูลโลจิสติกส์ กับกรมศุลกากร ผ่านระบบ
National Single Window
21 เช่าวงจรอินเตอร์ เน็ต (Internet)

790,000

790,000 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
หรือจ้ าง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 50,000 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 50,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 12/2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม

สัญญาจ้ าง เลขที่ 1/2562

(มหาชน)
ราคาทีเ่ สนอ 3,793,200 บาท

(มหาชน)
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 3,770,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560

บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูขนั่ จากัด

บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูขนั่ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม

สัญญาจ้ าง เลขที่ 2/2562

ราคาทีเ่ สนอ 1,595,000 บาท

ราคาทีต่ กลงจ้ าง 1,590,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

บริษัท สมาร์ ท อัลลายแอนด์ จากัด

บริษัท สมาร์ ท อัลลายแอนด์ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม

สัญญาจ้ าง เลขที่ 5/2562

ราคาทีเ่ สนอ 1,224,000 บาท

ราคาทีต่ กลงจ้ าง 1,188,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน)
ราคาทีเ่ สนอ 790,000 บาท

บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน)
ราคาทีต่ กลงจ้ าง 790,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

สัญญาจ้ าง เลขที่ 9/2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม 2561

แบบ สขร.1

กลุม่ กฎหมายอาหารและยา
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ลาดับที่

1

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรือจัดจ้ าง

ซื ้อเก้ าอี ้สานักงาน จานวน 13 ตัว

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือ
จ้ าง

ราคากลาง

ไม่เคยจัดซื ้อจัด
จ้ างภายใน
57,069.95 บาท
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
57,069.95 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิราชการภายในกลุม่ กฎหมาย
อาหารและยาและทดแทนของเดิมทีช่ ารุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง

ซ/1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

ลำดับที่

2

3

4

5

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

ซื ้อกระดาษถ่ายเอกสาร จานวน 200 รีม

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานพิมพ์เอกสาร
นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานบันทึกข้ อมูล
กฎหมาย นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานขับรถยนต์สว่ น
ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5820
นนทบุรี นายโดม จาสมศักดิ์

6

จ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร 1 ต.ค.61 30 ก.ย.62

7

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศภายใน
รถยนต์สว่ นราชการ หมายเลขทะเบียน
นง 5820

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

18,404 บาท ราคา
ทีเ่ คยซื ้อครัง้
สุดท้ ายภายใน
เฉพาะเจาะจง
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอจี
จากัด/18,404 บาท

บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซิ
นเนอจี จากัด/18,404 บาท

เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิราชการภายในกลุม่ กฎหมาย
อาหารและยาและเพื่อให้ ทนั ต่อการใช้ งาน

ซ/2/2562 ลว.1 ต.ค.61

46,500

46,500 บาท ราคา
ทีเ่ คยจ้ างครัง้
สุดท้ ายภายใน
วิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/46,500
บาท

นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/
46,500 บาท

เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดจ้ างบุคคล
มาปฏิบตั ิงานด้ านพิมพ์เอกสาร

จ/1/2562 ลว.1 ต.ค.61

52,500

52,500 บาท ราคา
ทีเ่ คยจ้ างครัง้
สุดท้ ายภายใน
วิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์ /
52,500 บาท

นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์ /
52,500 บาท

เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดจ้ างบุคคล
มาปฏิบตั ิงานด้ านบันทึกข้ อมูลกฏหมาย

จ/2/2562 ลว.1 ต.ค.61

40,500

40,500 บาท ราคา
ทีเ่ คยจ้ างครัง้
สุดท้ ายภายใน
วิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์สว่ นกลางของกลุม่
กฎหมายอาหารและยาได้ เกษียณอายุราชการ
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

จ/3/2562 ลว.1 ต.ค.61

42,000

42,000 บาท ราคา
ทีเ่ คยจ้ างครัง้
สุดท้ ายภายใน
วิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.
เซอร์ วสิ ซัพพลาย/42,000 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.
เซอร์ วสิ ซัพพลาย/42,000 บาท

เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิราชการภายในกลุม่ กฎหมาย
อาหารและยา

จ/4/2562 ลว.1 ต.ค.61

4,440.50 บาท

40,500 บาท ราคา
ทีเ่ คยจ้ างครัง้
สุดท้ ายภายใน
วิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

ห้ างหุ้นส่วนจากัดพระนครออโต้
แอร์ /4,440.50 บาท

เนื่องจากระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน นง 5820 นนทบุรี ไม่ทางาน จึง
เห็นควรนารถเข้ าซ่อมเครื่ องปรับอากาศภายใน
รถยนต์

จ/5/2562 ลว.4 ต.ค.61

18,404 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัดพระนครออโต้
แอร์ /4,440.50 บาท

ลำดับที่

8

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ น.6/56 ป.

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

4,815 บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

4,950 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้
สุดท้ ายภายใน
วิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ร้ านฐาปนีย์ แอรื เซอร์ วสิ /4,815
บาท

ร้ านฐาปนีย์ แอรื เซอร์ วสิ /4,815
บาท

เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิราชการภายในกลุม่ กฎหมาย
อาหารและยา และเนื่องจากเบรคเกอร์ และชุด
สตาร์ ทเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ของเครื่ องปรับอากาศฯ
เกิดการชารุด จึงจาเป็ นต้ องเปลีย่ นให้ อยูใ่ นสภาพ
พร้ อมใช้ งาน

จ/6/2562 ลว.30 ต.ค.61

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 256๑
ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ .......
วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ าง

๑

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อตู้กรองน ้าร้ อน - น ้าเย็น
(ครุภณ
ั ฑ์งานบ้ าน/งานครัว) ๑ เครื่ อง

19,900.00

19,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิ ลเตอร์ มาร์ ท จากัด
เสนอราคา เครื่ องละ ๑๙,๙๐๐
บาท

บริษัท ฟิ ลเตอร์ มาร์ ท จากัด
เสนอราคา เครื่ องละ ๑๙,๙๐๐
บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

86,040.00

86,040.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิ ตยาภณ์ ศรีทอง
เสนอราคา ๘๖,๐๔๐ บาท

นางสาวฐิ ตยาภณ์ ศรีทอง
เสนอราคา ๘๖,๐๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

47,310.00

47,310.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ แมลงภูท่ อง
ราคา 47,310 บาท

นายฉกาจ แมลงภูท่ อง
เสนอราคา 47,310 บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธดา เพชรบุตร
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสุทธดา เพชรบุตร
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๓/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

59,400.00

59,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์
เสนอราคา ๕๙,๔๐๐ บาท

นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์
เสนอราคา ๕๙,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๔/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,780.00

60,780.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาลี่ ตราชู เสนอราคา
๖๐,๗๘๐ บาท

นางสาลี่ ตราชู เสนอราคา
๖๐,๗๘๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๕/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

29,100.00

29,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย
ราคา ๒๙,๑๐๐ บาท

นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย
เสนอราคา ๒๙,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

เสนอ

เสนอ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
16,000.00

๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

51,000.00

๑๐ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

รำคำกลำง
(บำท)
16,000.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๗/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร ณ พิบลู ย์
ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

เสนอ

นายพงศกร ณ พิบลู ย์
เสนอราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

51,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย สุนทรกิจชัย เสนอ
ราคา ๕๑,๐๐๐ บาท

นายเด่นชัย สุนทรกิจชัย
เสนอราคา ๕๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๘/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

75,840.00

75,840.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ พนั ธ์ ทิมแตง
ราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

เสนอ

นายพงษ์ พนั ธ์ ทิมแตง
เสนอราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๙/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๑ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันฉัตร ผลพิมาย
ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

เสนอ

นายวันฉัตร ผลพิมาย
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๐/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๒ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

66,000.00

66,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา นุชนาฎ
ราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

เสนอ

นางสาววนิดา นุชนาฎ
เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๓ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

84,000.00

84,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวิช ภูส่ า่ น เสนอราคา
๘๔,๐๐๐ บาท

นายทวิช ภูส่ า่ น เสนอราคา
๘๔,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๔ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

63,000.00

63,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิ นพัชร์ แสนสุวรรณ เสนอ
ราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

นายปิ นพัชร์ แสนสุวรรณ
เสนอราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๓/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๕ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

75,840.00

75,840.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ ไตรพิพฒ
ั น์กิจ
เสนอราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

นายณัฐพงษ์ ไตรพิพฒ
ั น์กิจ
เสนอราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๔/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๖ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

54,000.00

54,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

นายสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
เสนอราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๕/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๗ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

30,000.00

30,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๖/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๘ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

66,000.00

66,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา โมกผา
ราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวรุ่งนภา โมกผา
เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๗/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๑๙ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

66,000.00

66,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
ราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๘/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

เสนอ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

๒๐ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
30,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
30,000.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๑๙/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์ ภูท่ อง
ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวสุรีรัตน์ ภูท่ อง
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์
เสนอราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๐/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายวิสทุ ธิพนั ธุ์ ฉายแสง
เสนอราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๑/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
เสนอราคา ๕๕,๘๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒๑ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

62,100.00

62,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์
เสนอราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

๒๒ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

62,100.00

62,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสทุ ธิพนั ธุ์ ฉายแสง
ราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

๒๓ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

55,800.00

55,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
เสนอราคา ๕๕,๘๐๐ บาท

๒๔ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

41,400.00

41,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริสรา สุมาลี
ราคา ๔๑,๔๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวนริสรา สุมาลี
เสนอราคา ๔๑,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๓/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒๕ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

58,200.00

58,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิพร ทับทอง
ราคา ๕๘,๒๐๐ บาท

เสนอ

นายสุทธิพร ทับทอง
เสนอราคา ๕๘,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๔/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒๖ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

87,300.00

87,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ วาดเขียน
ราคา ๘๗,๓๐๐ บาท

เสนอ

นายศราวุฒิ วาดเขียน
เสนอราคา ๘๗,๓๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๕/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒๗ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปุณญาภา เอี่ยมวิจิตร์
เสนอราคา ๒๔,๐๐๐ บาท

นางสาวปุณญาภา เอี่ยมวิจิตร์
เสนอราคา ๒๔,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๖/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒๘ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

78,000.00

78,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์
เสนอราคา ๗๘,๐๐๐ บาท

นางสาวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์
เสนอราคา ๗๘,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๗/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒๙ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

32,100.00

32,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญศร แก้ วใส
เสนอราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

นางสาววันเพ็ญศร แก้ วใส
เสนอราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๘/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๐ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

85,920.00

85,920.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ทรงศร
ราคา ๘๕,๙๒๐ บาท

นางสาววนิดา ทรงศร
เสนอราคา ๘๕,๙๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๒๙/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๑ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

17,400.00

17,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร
เสนอราคา ๑๗,๔๐๐ บาท

นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร
เสนอราคา ๑๗,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๓๐/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

เสนอ

เสนอ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

๓๒ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
40,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
40,000.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พ.๓๑/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจงรัก เลี ้ยงถนอม
เสนอราคา ๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวจงรัก เลี ้ยงถนอม
เสนอราคา ๔๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๓ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

68,400.00

68,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
ราคา ๖๘,๔๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
เสนอราคา ๖๘,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๓๓/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๔ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

83,100.00

83,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ เสนอ
ราคา ๘๓,๑๐๐ บาท

นายธเนศ วิริยะเมธานนท์
เสนอราคา ๘๓,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๕ ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

45,000.00

45,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา สุวรรณวาลี เสนอ
ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

นางสาวอริสา สุวรรณวาลี
เสนอราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน
งาน ไม่เกินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๓๕/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๖ ขออนุมตั ิเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
จานวน ๒ เครื่ อง

72,000.00

72,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา ๗๒,๐๐๐ บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา ๗๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๓๖/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๗ ขออนุมตั ิเช่าสถานทีจ่ ดั เก็บเอกสาร

99,900.00

99,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด
เสนอราคา ๙๙,๙๐๐ บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จากัด เสนอราคา ๙๙,๙๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๓๗/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๘ ขออนุมิจดั จ้ างวางท่อปะปา

22,000.00

22,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด เสนอราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๓๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ตุลาคม
๒๕๖๑

๓๙ ขออนุมตั ิดาเนินการติดตังระบบไฟฟ
้
้า
และติดตังระบบโทรศั
้
พท์

48,900.00

48,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์
ราคา ๔๘,๙๐๐ บาท

บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด เสนอราคา ๒๒,๐๐๐
ร้บาท
านเจเอส คอมพิวเตอร์

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๓๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ตุลาคม
๒๕๖๑

๔๐ ขออนุมตั ิจดั จ้ างดาเนินการรื อ้ ผนัง
กั ้นห้ องหน้ าลิฟท์และนาไปใช้ ติดตั ้ง
งกันก้
บตั าิงยเอกสาร
าน
๔๑ ผนั
ขออนุ
ม้ ตั อิจงปฏิ
ดั จ้ างถ่

71,476.00
958.00

71,476.00
958.00

ประกอบการประชุม

เสนอ

เสนอราคา ๔๘,๙๐๐ บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
เสนอราคา ๗๑,๔๗๖ บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด เสนอราคา ๗๑,๔๗๖ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๔๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๑

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้
ราคา ๙๕๘ บาท

ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอราคา ๙๕๘ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๔๑/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

เสนอ

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่
1

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จัดซื ้อเอ็กซ์เทอร์ นอล ฮาร์ ดไดรฟ์

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
2,990.00

ราคากลาง
2,990.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักยา
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้เสนอราคา

วิธีซื ้อหรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อ
ร้ าน CHADO

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาทีเ่ สนอ
ราคาทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ าง
2,990.00 ร้ าน CHADO

2,990.00

หมายเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง
สธ 1009.1/181
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

ลำดับที่

2

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างตรวจสอบคาขอขึ ้นทะเบียน
ตารับยา

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

15,170.00

15,170.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 41/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

นางสาวโสภาวรรณ ธุรกิจ

15,170.00

นางสาวโสภาวรรณ ธุรกิจ

15,170.00

ประมาณ
3

จ้ างบันทึกข้ อมูลงานสารบรรณ
สารบรรณ

14,341.00

14,341.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวบุษกร โสธนะ

14,341.00

นางสาวบุษกร โสธนะ

14,341.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 35/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประมาณ
4

จ้ างบันทึกข้ อมูลงานสารบรรณ
สารบรรณ

10,994.00

10,994.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชลธิชา กลัดเกิด

10,994.00

นางสาวชลธิชา กลัดเกิด

10,994.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 8/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
5

จ้ างทาหนังสือเวียนแจ้ งการส่งรายงาน
จัดทาและตรวจสอบการส่งรายงาน
ประจาปี 2561

11,424.00

11,424.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุรีพร ดวงเพ็ชร

11,424.00

นางสาวจุรีพร ดวงเพ็ชร

11,424.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 16/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

6

จ้ างทา บริ หารและติดตามโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้ านยา

10,825.00

10,825.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวมาลินี เตชพละ

10,825.00

นางสาวมาลินี เตชพละ

10,825.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 15/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

7

จ้ างจัดทา และแก้ ไขบันทึกต่างๆ
ของกลุม่ พัฒนาระบบ

9,823.00

9,823.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธ์กลุ

9,823.00

นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธ์กลุ

9,823.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 9/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8

จ้ างประสานงานผู้ประกอบการ
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องในระบบ
สารสนเทศด้ านยา

9,795.00

9,795.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรันดร์ กลุ ศิริวาสนคุณ

9,795.00

นายนิรันดร์ กลุ ศิริวาสนคุณ

9,795.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 14/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประมาณ

ลำดับที่

9

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างทาหนังสือเวียนแจ้ งการส่งรายงาน
จัดทาและตรวจสอบการส่งรายงาน
ประจาปี 2561

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

10,083.00

10,083.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 10/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

นายกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรางกูร

10,083.00

นายกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรางกูร

10,083.00

ประมาณ
10 จ้ างตรวจสอบแก้ ไขประมวลผลข้ อมูล
เกี่ยวกับยาและสรุปผลงานรายเดือน
ของสานักยา

18,571.00

18,571.00

เฉพาะเจาะจง

นายพนะพล จารุภมู ิ

18,571.00

นายพนะพล จารุภมู ิ

18,571.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 12/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประมาณ

11 จ้ างจัดทารายการทะเบียนตารับยา
แผนปั จจุบนั ทีต่ ้ องถูกยกเลิก
เนื่องจากไม่ได้ ผลิต /นาเข้ า

12 จ้ างทาบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่ ชาระเงิน
ออกใบนัดฟั งผลการพิจารณา และ

13,925.00

13,925.00

เฉพาะเจาะจง

นายอดิเทพ อิ่มสอน

13,925.00

นายอดิเทพ อิ่มสอน

13,925.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 13/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

9,950.00

9,950.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปั ญญาพร สิมโสม

9,950.00

นางสาวปั ญญาพร สิมโสม

9,950.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 2/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

พิมพ์งานในกระบวนงานของคาขอ
ทีม่ ีระยะเวลาพิจารณาอนุญาติ

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

13 จ้ างทาบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่ ชาระเงิน
ออกใบนัดฟั งผลการพิจารณา
และพิมพ์งานในกระบวนงานของคาขอ

10,045.00

10,045.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพรสุข โชตินยั

10,045.00

นางสาวพรสุข โชตินยั

10,045.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 3/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

14 จ้ างจัดทาบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่
ชาระเงิน ออกใบนัดฟั งผลการพิจารณา

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิรัชยา บุญรอด

9,500.00

นางสาวจิรัชยา บุญรอด

9,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 4/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

และพิมพ์งานในกระบวนงานของคาขอ

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

15 จ้ างทาบันทึกข้ อมูล ออกใบสัง่ ชาระ
เงินออกใบนัดฟั งผลการพิจารณา
และพิมพ์งานในกระบวนงาน
คาขอ

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัณนิกา นุม่ ดี

9,500.00

นางสาวกัณนิกา นุม่ ดี

9,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 5/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประมาณ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

16 จ้ างตรวจสอบและประเมินคาขอด้ าน

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

22,403.00

22,403.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

นางสาวมนัสนันท์ สวนเพชร

22,403.00

นางสาวมนัสนันท์ สวนเพชร

22,403.00

ยาทีพ่ ิจารณาและอนุญาต

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 6/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
17 จ้ างให้ คาปรึกษาในขบวนการ

24,146.00

24,146.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรชนินท์ สุขเณศกุล

24,146.00

นางสาวอรชนินท์ สุขเณศกุล

24,146.00

One stop service

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 7/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

18 จ้ างตรวจสอบเอกสารจัดซื ้อจัดจ้ าง
และตรวจสอบใบสาคัญการเบิกจ่าย
งบประมาณ

19,910.00

19,910.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจงรัก บัตรบัตธนะ

19,910.00

นางสาวจงรัก บัตรบัตธนะ

19,910.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 19/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

19 จ้ างบันทึกข้ อมูลงานสารณ

14,240.00

14,240.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกกร สุทธินนท์

14,240.00

นางสาวกนกกร สุทธินนท์

14,240.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 18/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
20 จ้ างปฏิบตั ิหน้ าทีพ่ นักงานขับรถยนต์

12,630.00

12,630.00

เฉพาะเจาะจง

นายจันทรเทพ คงดา

12,630.00

นายจันทรเทพ คงดา

.

21 จ้ างบันทึกข้ อมูลในระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง

12,630.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 20/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

13,980.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 17/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

.

13,980.00

13,980.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร

13,980.00

นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร

ภาครัฐ

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
22 จ้ างงานประสานข้ อมูล จัดเตรี ยมการ
ประชุมและตาเนินงานด้ านสารบรรณ

14,910.00

14,910.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์ มหเสถียร

14,910.00 นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์ มหเสถียร

14,910.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/109

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
23 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการระบบ

14,462.00

14,462.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววาสนา กระจกทอง

14,462.00

นางสาววาสนา กระจกทอง

14,462.00

สารบรรณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 46/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
24 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการระบบสาร

11,712.00

11,712.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชญานิษฐ์ มาแพ

11,712.00

นางสาวชญานิษฐ์ มาแพ

11,712.00

บรรณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 45/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

25 จ้ างรวบรวมจัดเก็บ ตรวจสอบและ
บันทึกคาขอทีเ่ กี่ยวกับใบอนุญาติด้าน
ยาวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3,4
และยาเสพติดประเภท 3

9,110.00

9,110.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนพล แก้ วประเสริฐ

9,110.00

นายธนพล แก้ วประเสริฐ

9,110.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 81/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

26 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการเก็บตัวอย่างยา

13,235.00

13,235.00

เฉพาะเจาะจง

นายศรีพงษ์ สิริเสรีกลุ

13,235.00

นายศรีพงษ์ สิริเสรี กลุ

13,235.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 47/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
27 จ้ างเป็ นผู้ชว่ ยบริ หารจัดการระบบ
สารสนเทศด้ านยา

17,591.00

17,591.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิ ยณัฐ นวจิตไฟบูลย์

17,591.00

นายปิ ยณัฐ นวจิตไฟบูลย์

17,591.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 86/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

28 จ้ างปฏิบตั ิหน้ าทีต่ รวจสอบสถานที่

16,780.00

16,780.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์ ภเู บศ ฤทธิ์ไชยนันท์

16,780.00

นายพงษ์ ภเู บศ ฤทธิ์ไชยนันท์

16,780.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 51/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประกอบธุรกิจด้ านยา

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
29 จ้ างพนักงานขับรถยนต์ต้ ขู อง
ส่วนราชการ

13,000.00

13,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกษม บันฮัดยีนรู

13,000.00

นายกษม บันฮัดยีนรู

13,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 49/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
30 จ้ างปรับปุรงข้ อมูลในเว็บไซต์และ

15,040.00

15,040.00

เฉพาะเจาะจง

นายกาชัย ไวว่อง

15,040.00

นายกาชัย ไวว่อง

15,040.00

ในระบบสารสนเทศรวมถึงงานอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้ อง

31 จ้ างปฏิบตั ิหน้ าทีต่ รวจสอบสถานที่
ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 48/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์ ศกั ดิ์ บาลเพ็ชร

15,000.00

นายพงษ์ ศกั ดิ์ บาลเพ็ชร

15,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 50/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประมาณ
32 จ้ างปฏิบตั ิหน้ าทีต่ รวจสอบสถานที่
ประกอบธุรกิจด้ านยา

17,590.00

17,590.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ศิริภรณ์ บุญเพียร

17,590.00

นส.ศิริภรณ์ บุญเพียร

17,590.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

33 จัดทาข้ อมูลการเบิก-ยืม จัดเก็บ

15,970.00

15,970.00

เฉพาะเจาะจง

นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

15,970.00

นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

15,970.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 40/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 11/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

เอกสารทะเบียนตารับยา และรับ -ส่ง
คาขอด้ านยาจากศูนย์บริ การและให้
คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

34 จ้ างปรับปรุงและตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลคาขอขึ ้นทะเบียน
และทะเบียนตารับยาและประสานงาน

15,468.00

15,468.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรานี บัณฑิตานุกล

15,468.00

นางสาวรานี บัณฑิตานุกล

15,468.00

ทีเ่ กี่ยวกับระบบสารสนเทศด้ านยา
35 จัดทาค้ นหาทะเบียนตารับยาทีเ่ ป็ น
ตังต้
้ นของทะเบียนยาแผนโบราณที่
เป็ นแบบ Transfer

บจ.ย. 55/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ประมาณ
13,125.00

13,125.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิ ยะพงษ์ ศรีวะรมย์

13,125.00

นายปิ ยะพงษ์ ศรีวะรมย์

13,125.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย.39/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

36 จัดทาตรวจสอบเอกสารทีแ่ ปลงข้ อมูล

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

11,411.00

11,411.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 44/2562

นายรัตนพล ประเสริ ฐสังข์

11,411.00

นายรัตนพล ประเสริฐสังข์

11,411.00

เป็ นอิเล็กทรอนิกส์และประสานงาน
นาส่งเอกสารกับสถานทีร่ ับฝาก
เอกสาร

37 งานด้ านธุรการเกี่ยวกับการศึกษา
ชีวสมมูลของยาสามัญใหม่

9,785.00

9,785.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐนรี ฝาเงิน

9,785.00

นางสาวณัฐนรี ฝาเงิน

9,785.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 67/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ประมาณ

38 จ้ างตรวจสอบเอกสารคาขอแก้ ไขเปลีย่ น

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

24,000.00 น.ส.ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

24,000.00

แปลงทะเบียนใหม่

39 จ้ างจัดทาเอกสารเบิกค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ และพิมพ์การพิจารณาคา
ขอขึ ้นทะเบียนตารับยาของยาเคมี

9,785.00

9,785.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี

9,785.00

นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี

9,785.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 66/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 65/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ประมาณ
40 ติดต่อประสานและติดตามคาขอขึ ้น
ทะเบียนตารับยาและคาขอแก้ ไขเปลีย่ น
แปลงจากผู้เชี่ยวชาญของงานยาเคมี

12,425.00

12,425.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิรินภา ศรีสมพงษ์

12,425.00

นางสาวศิรินภา ศรีสมพงษ์

12,425.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 60/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

41 จ้ างบันทึกสถานะการยืน่ คาขอขึ ้น
ทะเบียน/คาขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
และบันทึกการสัง่ ชาระค่าตรวจคาขอ

10,300.00

10,300.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ เลขนาวิน

10,300.00

นางสาวจุฑามาศ เลขนาวิน

10,300.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 62/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

/ค่าประเมินวิชาการในระบบSkynet

42 จ้ างบันทึกข้ อมูล /พิมพ์เอกสารใบ
สาคัญการขึ ้นทะเบียนตารับยาและ
ออกเลขทะเบียนตารับยาแผนปั จจุบนั

ประมาณ

14,525.00

14,525.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอโนทัย สร้ อยมาต

14,525.00

นางสาวอโนทัย สร้ อยมาต

14,525.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 63/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ประมาณ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

43 จ้ างบันทึกข้ อมูลคาขอขึ ้นทะเบียนตารับ
ยาและคาขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ตารับยาของงานยาเคมี

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

10,150.00

10,150.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 59/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

นางสาวแอน ชวนเสถียร

10,150.00

นางสาวแอน ชวนเสถียร

10,150.00

ประมาณ
44 บันทึกสถานะคาขอขึ ้นทะเบียนตารับ
ยาและคาขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ตารับยาของงานยาเคมี

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชวัลลักษณ์ รุ่งเรื อง

10,000.00

น.ส.ชวัลลักษณ์ รุ่ งเรือง

10,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 68/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ประมาณ
45 บันทึกสถานะคาขอขึ ้นทะเบียนตารับ
ยาและคาขอแก้ ไขเปลืย่ นแปลง

10,100.00

10,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ ขันถม

10,100.00

นายไพฑูรย์ ขันถม

10,100.00

ทะเบียนตารับยาของงานยาเคมี

46 จ้ างบันทึกข้ อมูลคาขอทะเบียนตารับยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 61/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

12,365.00

12,365.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

12,365.00

นางสาวฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

12,365.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 36/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประมาณ

57 จ้ างบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุญาตโฆษณายาทีก่ ระทาโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบโรคศิลปะ

58 จ้ างสแกนและบันทึกข้ อมูลคาขอ
คาขอโฆษณาเข้ าระบบฐานข้ อมูล
อนุญาตโฆษณา

13,341.00

13,341.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชิตยานันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

13,341.00 น.ส.ชิตยานันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

13,341.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

9,826.00

9,826.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

9,826.00 นางสาวณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

9,826.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 33/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ประมาณ

บจ.ย. 31/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

59 จ้ างบันทึกข้ อมูลเกี่ยวการพิจารณา

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

10,173.00

10,173.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 32/2562

นางสาวสุมณฑา เมืองแก้ ว

10,173.00

นางสาวสุมณฑา เมืองแก้ ว

10,173.00

อนุญาตโฆษณายาทางสือ่ ทัว่ ไป

60 จ้ างบันทึกผลการพิจารณาปิ ดข้ อมูล
(Key out)คาขอโฆษณาขายยาทางสือ่
ทัว่ ไปและคาขอโฆษณาขายยาทีก่ ระทา
โดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ

61 จ้ างเก็บข้ อมูลและจัดทาบันทึกการ
ตรวจสถานทีข่ ายยาให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีพ่ ิจารณา

62 จ้ างประสานงานและตรวจผลประเมิน
ติดตามร้ านยาทีข่ อเปิ ดใหม่และทีม่ ี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

8,500.00

8,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเปมิกา ศรีพนั ธ์

8,500.00

นางสาวเปมิกา ศรีพนั ธ์

8,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 34/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

18,500.00

18,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัทยา พลสัสดิว์ านิชย์

18,500.00

นางสาวรัทยา พลสัสดิว์ านิชย์

18,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 90/2562
ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

9,930.00

9,930.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อรทัย ศิริประเสริฐ

9,930.00

น.ส.อรทัย ศิริประเสริฐ

9,930.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 84/2562
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

อนุญาตแล้ วเพื่อเก็บข้ อมูลใช้ ในการ
ประเมินความเหมาะสมให้ แก่สานักยา

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

63 จ้ างจัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานสนับ
สนุนการพิจารณาอนุญาติสถานที่
ผลิตยาแผนปั จจุบนั และสถานทีผ่ ลิตยา
แผนโบราณ

10,080.00

10,080.00

เฉพาะเจาะจง

นส.วรรณวิษา สีชมภู

10,080.00

นส.วรรณวิษา สีชมภู

10,080.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 91/2562
ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

64 จ้ างให้ คาแนะนากับผู้ประกอบการ
ทีป่ ระสงค์จะขอเปิ ดร้ านขายยาแผน

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.สุภกรรณ จันทวงษ์

20,000.00

นส.สุภกรรณ จันทวงษ์

20,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 82/2562
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

ปั จจุบนั

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

65 จ้ างเก็บข้ อมูลและจัดทาบันทึกการ
ตรวจสถานทีข่ ายยาให้ พนักงานเจ้ า
หน้ าทีพ่ ิจารณา

19,900.00

19,900.00

เฉพาะเจาะจง

นางณัฐญา อัถมี

19,900.00

นางณัฐญา อัถมี

19,900.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 87/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

ประมาณ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

66 จ้ างตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
คาขอใบอนุญาตใหม่และแก้ ไขเปลีย่ น
แปลงใบอนุญาตเกี่ยวกับยา

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

19,800.00

19,800.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 92/2562
ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

นางสาวธญณรัญญ์ พิมพิไสย

19,800.00

นางสาวธญณรัญญ์ พิมพิไสย

19,800.00

ประมาณ
67 จ้ างให้ คาแนะนากับผู้ประกอบการ
ทีป่ ระสงค์จะขอเปิ ดร้ านขายยาแผน
ปั จจุบนั

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางวราภรณ์ ขวัญมิง่

20,000.00

นางวราภรณ์ ขวัญมิง่

20,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 83/2562
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

ประมาณ
68 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการของงาน
ตรวจประเมิน FMP

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุดารัตน์ น ้าจันทร์

10,000.00

นางสาวสุดารัตน์ น ้าจันทร์

10,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 29/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
69 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการของงาน
ตรวจประเมิน FMP

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา

12,000.00

นางสาวสุธาทิพย์ แพ่งสภา

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

70 จ้ างรวบรวมตรวจสอบและบันทึก

16,870.00

16,870.00

เฉพาะเจาะจง

นางนิภารัตน์ โสภาพล

16,870.00

นางนิภารัตน์ โสภาพล

16,870.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 76/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

บจ.ย. 75/2562
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ข้ อมูลคาขอทีเ่ กี่ยวกับทะเบียนตารับยา

บจ.ย. 28/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

71 จ้ างรวบรวมตรวจสอบและบันทึกข้ อ
มูลคาขอทีเ่ กี่ยวกับทะเบียนตารับยา

16,870.00

16,870.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที

16,870.00

นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที

16,870.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

72 จ้ างปฏิบตั ิงานสนับสนุนและพัฒนา

10,500.00

10,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนกฤต ศิริวฒ
ั นพรพงศ์

10,500.00

นายธนกฤต ศิริวฒ
ั นพรพงศ์

10,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 53/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

งานระบบคุณภาพ

ประมาณ
73 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการกลุม่ กากับ

10,895.00

10,895.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรวรรณ วงษา

10,895.00

นางสาวอรวรรณ วงษา

10,895.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 57/2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

ดูแลหลังออกสูต่ ลาด

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

74 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านบริ หารจัดการ

12,265.00

12,265.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพรทิพย์ ศากรณ์

12,265.00

นางสาวพรทิพย์ ศากรณ์

12,265.00

ระบบคุณภาพ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 94/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

75 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการพิจารณาคาขอ
วิชาการและจัดการระบบเอกสาร
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการตรวจประเมิน
สถานทีผ่ ลิตยาในต่างประเทศ

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนราวดี จินากุล

20,000.00

นางสาวนราวดี จินากุล

20,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 52/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

76 จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์ต้ ขุ อง
ส่วนราชการ

14,000.00

14,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติวสิ ทุ ธิ์ เพิ่มสมบูรณ์

14,000.00

นายกิตติวสิ ทุ ธิ์ เพิ่มสมบูรณ์

14,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 88/2562
ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

77 จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์ต้ ขุ อง

14,000.00

14,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายฐิ ติพงค์ ไชยสนธิ์

14,000.00

นายฐิ ติพงค์ ไชยสนธิ์

14,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 89/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

บจ.ย. 80/2562
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

ส่วนราชการ

78 จ้ างดาเนินงานธุรการและรับ-ส่ง
เอกสารของยาเคมี

79 จ้ างประสานงานและจัดทาเอกสาร

10,500.00

10,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายเจริญเดช แก้ วปรีชาชาญ

10,500.00

นายเจริญเดช แก้ วปรีชาชาญ

10,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

9,780.00

9,780.00

เฉพาะเจาะจง

นายมารุต อาจฤทธิ์

9,780.00

นายมารุต อาจฤทธิ์

9,780.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 38/2562

ทีเ่ กี่ยวกับงานประชุมทบทวน
ทะเบียนตารับยาและงานประชุม

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

ทบทวนทะเบียนตารับยาและงาน
ประชุมวินจั ฉัยประเภทยาหรือ

ประมาณ

ประเภทผลิตภัณฑ์

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

80 จ้ างรวบรวมประสานงานและจัดทา
เอกสารทีเ่ กี่ยวกับงานปรับเปลีย่ น
ประเภทยาฯ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

9,790.00

9,790.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 37/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

นส.ลลิตา แนะกระโทก

9,790.00

นส.ลลิตา แนะกระโทก

9,790.00

ประมาณ

81 จ้ างเพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับให้ คาแนะนา

15,350.00

15,350.00

เฉพาะเจาะจง

นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล

15,350.00

นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล

15,350.00

ตรวจสอบความถูกต้ องของคาขอขึ ้น
ทะเบียนตารับยาแผนโบราณ

82 จ้ างดาเนินงานเกี่ยวกับให้ คาแนะนา
ตรวจรับคาขอและตรวจสอบความ
ถูกต้ องของคาขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ตารับยาแผนโบราณทังก่
้ อนลงเลขรับ
ประเมินคาขอ ตามบันทึกข้ อบกพร่อง
และตามมติทเี่ ชิญแก้ ไข
83 จ้ างตรวจสอบเอกสารของคาขอ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 42/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

บจ.ย. 43/2562
ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561

18,750.00

18,750.00

เฉพาะเจาะจง

นส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย

18,750.00

นส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย

18,750.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

12,746.00

12,746.00

เฉพาะเจาะจง

นส.สมใจ ไทยเจือ

12,746.00

นส.สมใจ ไทยเจือ

12,746.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 111/2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 12 ต.ค. 2561

น.ย.ม.1

ประมาณ
84 จ้ างติดตามกากับและสนับสนุนระบบการ
ดาเนินงานกากับดูแลหลังออกสูต่ ลาด
ตามมาตรฐาน PIC/S และติดตามกากับ
การดาเนินงานพิจารณาคาขอฯ
85 จ้ างเพื่อปฏบัติหน้ าที่ บันทึกข้ อมูล

55,500.00

55,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางประภัสสร ธนะผลเลิศ

55,500.00

นางประภัสสร ธนะผลเลิศ

55,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายเทพปกรณ์ สงอุปการ

9,500.00

นายเทพปกรณ์ สงอุปการ

9,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 95/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

และปรกสานการดาเนินงาน

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

บจ.ย. 56/2562
ลงวันที่ 11 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายนน พ.ศ. 2561
ผู้เสนอรำคำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือจั
้ ดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

1

จ้ างเหมาผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การ จานวน
6 งวด

97,836.00

97,836.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางวรรณพร ยูนศรีแดง

97,836.00

นางวรรณพร ยูนศรีแดง

97,836.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 1/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

2

จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จานวน 6
งวด

70,320.00

70,320.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูชิต แสนสนิท

70,320.00

นายภูชิต แสนสนิท

70,320.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 2/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

3

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

59,640.00

59,640.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณทิพย์ สุนทรานนท์

59,640.00

นางสาวกรรณทิพย์ สุนทรานนท์

59,640.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 3/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

4

จ้ างเหมาผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การ จานวน
6 งวด

85,560.00

85,560.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสรี รีตน์ สิงหรัตน์

85,560.00

นางสาวสรี รีตน์ สิงหรัตน์

85,560.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 4/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

5

จ้ างเหมาผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ จานวน 6
งวด

96,846.00

96,846.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวชรพงศ์ สิงหรัตน์

96,846.00

นายวชรพงศ์ สิงหรัตน์

96,846.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 5/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

6

จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จานวน 6
งวด

87,378.00

87,378.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมสรรต์ แสงส่อง

87,378.00

นายคมสรรต์ แสงส่อง

87,378.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 6/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

7

จ้ างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จานวน 6
งวด

70,758.00

70,758.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธพงษ์ พิทกั ษิณ

70,758.00

นายยุทธพงษ์ พิทกั ษิณ

70,758.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 7/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

8

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

91,584.00

91,584.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาริน ธนะภัสสร

91,584.00

นางสาวภาริน ธนะภัสสร

91,584.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 8/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

9

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

80,088.00

80,088.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุบลวรรณ ชิณเกตุ

80,088.00

นางสาวอุบลวรรณ ชิณเกตุ

80,088.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 9/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

10 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

84,918.00

84,918.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา สมฤกษ์

84,918.00

นางสาวนันทนา สมฤกษ์

84,918.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 10/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

11 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

93,624.00

93,624.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล กองจันทร์

93,624.00

นางสาวพรพิมล กองจันทร์

93,624.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 11/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

12 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

72,630.00

72,630.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์ สิงหเดช

72,630.00

นางสาวธัญญลักษณ์ สิงหเดช

72,630.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 12/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

13 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

69,510.00

69,510.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา ไชยเจริญ

69,510.00

นางสาวอารียา ไชยเจริญ

69,510.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 13/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

14 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

61,500.00

61,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมจิตติรักษ์

61,500.00

นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมจิตติ
รักษ์

61,500.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 14/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

15 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

90,258.00

90,258.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์ กองเมือง

90,258.00

นายฐาปกรณ์ กองเมือง

90,258.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 15/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ตจ 16/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

89,292.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 17/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

นายณัฐวุฒิ คล้ ายแจ้ ง

85,140.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 18/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

66,904.00

นางสาวนิภาพร สอนโพนงาม

66,904.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 19/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าทีร่ ้ อยตรี อานาจ อรุณเลิศ

95,100.00

ว่าทีร่ ้ อยตรี อานาจ อรุณเลิศ

95,100.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 20/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

87,132.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิตา ยาหยี

87,132.00

นางสาวสาลิตา ยาหยี

87,132.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 21/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

69,906.00

69,906.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน์ เอื ้อวงศ์เสถียร

69,906.00

นางสาวสิริรัตน์ เอื ้อวงศ์เสถียร

69,906.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 22/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

23 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

67,852.00

67,852.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววีนา รุ่งรัตน์จินดาหาญ

67,852.00

นางสาววีนา รุ่งรัตน์จินดาหาญ

67,852.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 23/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

24 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

84,232.00

84,232.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ เภอบางเข็ม

84,232.00

นางสาวเบญจมาศ เภอบางเข็ม

84,232.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 24/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

25 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

84,084.00

84,084.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทิวสั แสนสุข

84,084.00

นายสุทิวสั แสนสุข

84,084.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 25/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

26 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

70,740.00

70,740.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลัคน์ ถนอมจิตร

70,740.00

นางสาวศิวลัคน์ ถนอมจิตร

70,740.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 26/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

27 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

73,104.00

73,104.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์ กระทรวงไทย

73,104.00

นางสาวฝนทิพย์ กระทรวงไทย

73,104.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 27/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

28 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

70,285.00

70,285.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี โชตินยั

70,285.00

นางสาวนภาศรี โชตินยั

70,285.00

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน

ตจ 28/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

29 เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร 3 เครื่ อง จานวน
12 งวด

150,000.00

150,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

150,000.00

บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

150,000.00

โดยใช้ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ตจ 29/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

30 จ้ างเหมาบริการเพื่อการดาเนินการ
เกี่ยวกับการวางแนนวทางการควบคุม
ยาเสพติดฯ

300,000.00

300,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์

300,000.00

นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์

300,000.00

โดยใช้ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ตจ 31/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
16 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
83,160.00
6 งวด

(บำท)
83,160.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยา มุขะวาทิน

83,160.00

นายสุริยา มุขะวาทิน

83,160.00

17 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

89,292.00

89,292.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวฒ
ั น์ พิกลุ ทอง

89,292.00

นายภาณุวฒ
ั น์ พิกลุ ทอง

18 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

85,140.00

85,140.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ คล้ ายแจ้ ง

85,140.00

19 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

66,904.00

66,904.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร สอนโพนงาม

20 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

95,100.00

95,100.00

21 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

87,132.00

22 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล จานวน
6 งวด

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ตซ 1/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

รำคำกลำง
(บำท)
111,547.50

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน กิจเจริญการค้ า

111,547.50

ร้ าน กิจเจริญการค้ า

111,547.50

โดยใช้ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

32 จัดซื ้อเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน จานวน 10 เครื่ อง

400,180.00

400,180.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ

400,180.00

ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ

400,180.00

โดยใช้ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ตซ 2/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

33 จัดซื ้อน ้าดืม่

18,000.00

18,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ยอดน ้าดืม่

18,000.00

ร้ าน ยอดน ้าดืม่

18,000.00

โดยใช้ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ตซ 3/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

34 จัดซื ้อหนังสือพิมพ์

20,000.00

20,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน อรพิน บุญวงษ์

20,000.00

ร้ าน อรพิน บุญวงษ์

20,000.00

โดยใช้ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ตซ 4/62 ลว. 1 ตุลาคม 2561

35 จ้ างทาเอกสารประกอบการอบรม
36 จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

73,150.00
130,220.00

73,150.00
130,220.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวารินทร์ เอื ้อวงศ์เสถียร
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ส.รุ่งเจริ ญ

73,150.00
130,220.00

นายวารินทร์ เอื ้อวงศ์เสถียร
ร้ าน ส.รุ่งเจริ ญ

73,150.00
130,220.00

มีคณ
ุ ภาพและการบริการดี

ตจ 32/62 ลว. 3 ตุลาคม 2561
ตซ 5/62 ลว. 29 ตุลาคม 2561

6,848.00

6,848.00

6,848.00

มีคณ
ุ ภาพและการบริการดี

31 จัดซื ้อรถเข็นเอกสาร จานวน 5 คัน
และตู้เหล็กบานเลือ่ น 2 ชั ้น จานวน 5
คัน

37 จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ ต.3/50 อ.

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
111,547.50

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ

6,848.00

ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ

โดยใช้ เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดีเพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ตจ 33/62 ลว. 31 ตุลาคม 2561

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ/จั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน......…ตุลำคม.........2561................................
(ชื่อหน่ วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่.....13......เดือน….......พฤศจิกำยน..........พ.ศ...2561.................

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

1

จ้ างเช่าพื ้นทีฝ่ ากเก็บเอกสาร

74,900

74,900

เฉพาะเจาะจง

บ.กรุงเทพคลังฯ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

ราคาทีเ่ สนอ
74,900

บ.กรุงเทพคลังฯ

74,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง
บจ.อ.1/62
2561

1 ตุลาคม

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

2

จ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

192,000

192,000

เฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอส.ไอ เซลส์

192,000

บ.พี.เอส.ไอ เซลส์

192,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.2/62
2561

1 ตุลาคม

3

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,300

45,300

เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพล อิศรางกรู ณ อยุธยา

45,300

นายภัทรพล อิศรางกรู ณ อยุธยา

45,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.3/62
2561

1 ตุลาคม

4

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,300

45,300

เฉพาะเจาะจง

นายวรรณชัย โตสวัสดิ์

45,300

นายวรรณชัย โตสวัสดิ์

45,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.4/62
2561

1 ตุลาคม

5

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

60,000

60,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรรณพร กาญจนซิม

60,000

น.ส.พรรณพร กาญจนซิม

60,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.5/62
2561

1 ตุลาคม

6

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

30,720

30,720

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภรณ์ประภา วิยะเศษ

30,720

น.ส.ภรณ์ประภา วิยะเศษ

30,720

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.6/62
2561

1 ตุลาคม

7

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,650

34,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ ะเนียด

34,650

น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ ะเนียด

34,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.7/62
2561

1 ตุลาคม

8

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

28,500

28,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กาญจนาภรณ์ สุวรรณ

28,500

น.ส.กาญจนาภรณ์ สุวรรณ

28,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.8/62
2561

1 ตุลาคม

9

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

54,000

54,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วารินทร์ สารเขื่อนแก้ ว

54,000

น.ส.วารินทร์ สารเขื่อนแก้ ว

54,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.9/62
2561

1 ตุลาคม

10

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,500

46,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศันสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง

46,500

น.ส.ศันสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง

46,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.10/62
ตุลาคม 2561

1

11

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,500

46,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์

46,500

น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์

46,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.11/62
ตุลาคม 2561

1

12

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,500

34,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กมลลักษณ์ แดงโสภณ

34,500

น.ส.กมลลักษณ์ แดงโสภณ

34,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.12/62
ตุลาคม 2561

1

13

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

63,600

63,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขวัญแก้ ว กังสดาลอาไพ

63,600

น.ส.ขวัญแก้ ว กังสดาลอาไพ

63,600

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.13/62
ตุลาคม 2561

1

14

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

63,600

63,600

เฉพาะเจาะจง

นายคมสัน เลิศประเสริฐ

63,600

นายคมสัน เลิศประเสริฐ

63,600

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.14/62
ตุลาคม 2561

1

15

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,500

46,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อสมา ไชยวงค์

46,500

น.ส.อสมา ไชยวงค์

46,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.15/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

16

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

57,180

57,180

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วรลักษณ์ หล้ าจันทร์ ดา

57,180

น.ส.วรลักษณ์ หล้ าจันทร์ ดา

57,180

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.16/62
ตุลาคม 2561

1

17

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,000

48,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุรอยยา ชัยชนะเดช

48,000

น.ส.สุรอยยา ชัยชนะเดช

48,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.17/62
ตุลาคม 2561

1

18

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

65,370

65,370

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วราณี แซ่ดา่ น

65,370

น.ส.วราณี แซ่ดา่ น

65,370

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.18/62
ตุลาคม 2561

1

19

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

58,770

58,770

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภูจฑุ า ศรีวลิ ยั

58,770

น.ส.ภูจฑุ า ศรีวลิ ยั

58,770

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.19/62
ตุลาคม 2561

1

20

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,240

48,240

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์ เผือก

48,240

น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์ เผือก

48,240

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.20/62
ตุลาคม 2561

1

21

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

49,200

49,200

เฉพาะเจาะจง

นายบุญเสริ ม ผักใหม

49,200

นายบุญเสริ ม ผักใหม

49,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.21/62
ตุลาคม 2561

1

22

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,100

44,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี ชัยเจริญ

44,100

น.ส.รัชนี ชัยเจริญ

44,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.22/62
ตุลาคม 2561

1

23

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

55,140

55,140

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รินดา บัวทัง่

55,140

น.ส.รินดา บัวทัง่

55,140

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.23/62
ตุลาคม 2561

1

24

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,820

47,820

เฉพาะเจาะจง

นางศรินญา สิงห์เอี่ยม

47,820

นางศรินญา สิงห์เอี่ยม

47,820

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.24/62
ตุลาคม 2561

1

25

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,610

50,610

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พจนาถ วิเศษกุล

50,610

น.ส.พจนาถ วิเศษกุล

50,610

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.25/62
ตุลาคม 2561

1

26

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,040

50,040

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิธร สุขสาราญ

50,040

น.ส.ศศิธร สุขสาราญ

50,040

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.26/62
ตุลาคม 2561

1

27

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,400

50,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิภาพร โพธิ์จาศีล

50,400

น.ส.วิภาพร โพธิ์จาศีล

50,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.27/62
ตุลาคม 2561

1

28

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,500

46,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อุษณีย์ ชุษณานันท์

46,500

น.ส.อุษณีย์ ชุษณานันท์

46,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.28/62
ตุลาคม 2561

1

29

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,620

46,620

เฉพาะเจาะจง

น.ส.แก้ วขวัญ ดอนพงไพร

46,620

น.ส.แก้ วขวัญ ดอนพงไพร

46,620

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.29/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

30

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

40,680

40,680

เฉพาะเจาะจง

นางจันทิราพร วุฒิกมลชัย

40,680

นางจันทิราพร วุฒิกมลชัย

40,680

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.30/62
ตุลาคม 2561

1

31

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

41,700

41,700

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธัญญลักษณ์ ผะอบแก้ ว

41,700

น.ส.ธัญญลักษณ์ ผะอบแก้ ว

41,700

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.31/62
ตุลาคม 2561

1

32

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,690

39,690

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพักตร์

39,690

น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพักตร์

39,690

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.32/62
ตุลาคม 2561

1

33

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

52,500

52,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐกานต์ ล ้าเลิศ

52,500

น.ส.ณัฐกานต์ ล ้าเลิศ

52,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.33/62
ตุลาคม 2561

1

34

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

40,050

40,050

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิระยา มณีกลาง

40,050

น.ส.วิระยา มณีกลาง

40,050

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.34/62
ตุลาคม 2561

1

35

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,750

39,750

เฉพาะเจาะจง

นายธนนารถ รัชตศรี

39,750

นายธนนารถ รัชตศรี

39,750

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.35/62
ตุลาคม 2561

1

36

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,650

46,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สมหญิง สมสุข

46,650

น.ส.สมหญิง สมสุข

46,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.36/62
ตุลาคม 2561

1

37

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,750

39,750

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อรุณี พ่อค้ า

39,750

น.ส.อรุณี พ่อค้ า

39,750

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.37/62
ตุลาคม 2561

1

38

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,550

38,550

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อุษา พุม่ พวย

38,550

น.ส.อุษา พุม่ พวย

38,550

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.38/62
ตุลาคม 2561

1

39

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,920

46,920

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กนกวรรณ มีมอญ

46,920

น.ส.กนกวรรณ มีมอญ

46,920

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.39/62
ตุลาคม 2561

1

40

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,230

46,230

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิตรา ธิคาลอง

46,230

น.ส.จิตรา ธิคาลอง

46,230

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.40/62
ตุลาคม 2561

1

41

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

54,030

54,030

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัญชุลี ทุมแสน

54,030

น.ส.อัญชุลี ทุมแสน

54,030

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.41/62
ตุลาคม 2561

1

42

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,490

38,490

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชชา ห่อเกียรติ

38,490

น.ส.ณัชชา ห่อเกียรติ

38,490

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.42/62
ตุลาคม 2561

1

43

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,310

50,310

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชรภา โพธิตาปนะ

50,310

น.ส.พัชรภา โพธิตาปนะ

50,310

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.43/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

44

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,820

38,820

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุภาภรณ์ ปั น้ พล

38,820

น.ส.สุภาภรณ์ ปั น้ พล

38,820

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.44/62
ตุลาคม 2561

1

45

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,050

37,050

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปภัสรา พิรุณเจิญพร

37,050

น.ส.ปภัสรา พิรุณเจิญพร

37,050

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.45/62
ตุลาคม 2561

1

46

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,530

37,530

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรทิพย์ อ้ นชนะ

37,530

น.ส.พรทิพย์ อ้ นชนะ

37,530

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.46/62
ตุลาคม 2561

1

47

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,050

37,050

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุวมิ ล บังพิมาย

37,050

น.ส.สุวมิ ล บังพิมาย

37,050

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.47/62
ตุลาคม 2561

1

48

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,990

36,990

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี

36,990

น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี

36,990

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.48/62
ตุลาคม 2561

1

49

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,470

37,470

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจลักษณ์ อ้ นจีน

37,470

น.ส.เบญจลักษณ์ อ้ นจีน

37,470

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.49/62
ตุลาคม 2561

1

50

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,910

35,910

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนิสา ธรรมชาติ

35,910

น.ส.สุนิสา ธรรมชาติ

35,910

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.50/62
ตุลาคม 2561

1

51

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,900

42,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วรวรรณัฐรัฐ แสงรัตน์

42,900

น.ส.วรวรรณัฐรัฐ แสงรัตน์

42,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.51/62
ตุลาคม 2561

1

52

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,900

36,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิตติกา สุทธะลักษณ์

36,900

น.ส.จิตติกา สุทธะลักษณ์

36,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.52/62
ตุลาคม 2561

1

53

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,630

42,630

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เปมิกา เครืออยู่

42,630

น.ส.เปมิกา เครืออยู่

42,630

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.53/62
ตุลาคม 2561

1

54

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,300

36,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทร์ ทิวา แสงกุดเลาะ

36,300

น.ส.จันทร์ ทิวา แสงกุดเลาะ

36,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.54/62
ตุลาคม 2561

1

55

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,300

36,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กิ่งกาญจน์ ประไพพงค์

36,300

น.ส.กิ่งกาญจน์ ประไพพงค์

36,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.55/62
ตุลาคม 2561

1

56

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,450

36,450

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ฉัตรรวี เครืออยู่

36,450

น.ส.ฉัตรรวี เครืออยู่

36,450

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.56/62
ตุลาคม 2561

1

57

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,450

36,450

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุธามาศ ชัชวาลกิจกุล

36,450

น.ส.สุธามาศ ชัชวาลกิจกุล

36,450

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.57/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

58

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุทามาศ ขุนจันดี

36,000

น.ส.สุทามาศ ขุนจันดี

36,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.58/62
ตุลาคม 2561

1

59

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,050

37,050

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุดารัตน์ ขุนจันดี

37,050

น.ส.สุดารัตน์ ขุนจันดี

37,050

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.59/62
ตุลาคม 2561

1

60

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,660

45,660

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิตยา บุญนามา

45,660

น.ส.นิตยา บุญนามา

45,660

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.60/62
ตุลาคม 2561

1

61

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,640

35,640

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อนุสสรา สุขประเสริฐ

35,640

น.ส.อนุสสรา สุขประเสริฐ

35,640

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.61/62
ตุลาคม 2561

1

62

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,940

35,940

เฉพาะเจาะจง

นายปรัชญา ดรุณพงศ์

35,940

นายปรัชญา ดรุณพงศ์

35,940

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.62/62
ตุลาคม 2561

1

63

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,700

35,700

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กฤษณา พุฒซ้ อน

35,700

น.ส.กฤษณา พุฒซ้ อน

35,700

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.63/62
ตุลาคม 2561

1

64

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,010

35,010

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชลเกษตร ชีรคุปต์

35,010

น.ส.ชลเกษตร ชีรคุปต์

35,010

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.64/62
ตุลาคม 2561

1

65

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,160

44,160

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัชฌา เพชรสลับแก้ ว

44,160

น.ส.อัชฌา เพชรสลับแก้ ว

44,160

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.65/62
ตุลาคม 2561

1

66

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,980

34,980

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ใจพัก บุญคิ ้ว

34,980

น.ส.ใจพัก บุญคิ ้ว

34,980

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.66/62
ตุลาคม 2561

1

67

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,500

34,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธันย์ชนก ดวงอุปะ

34,500

น.ส.ธันย์ชนก ดวงอุปะ

34,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.67/62
ตุลาคม 2561

1

68

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,900

33,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขนิษฐา วิริยะ

33,900

น.ส.ขนิษฐา วิริยะ

33,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.68/62
ตุลาคม 2561

1

69

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,200

34,200

เฉพาะเจาะจง

นายทศพล จันทร์ เพ็ญ

34,200

นายทศพล จันทร์ เพ็ญ

34,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.69/62
ตุลาคม 2561

1

70

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,900

42,900

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิชญานิน ตังวิ
้ เศษทรัพย์

42,900

น.ส.พิชญานิน ตังวิ
้ เศษทรัพย์

42,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.70/62
ตุลาคม 2561

1

71

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,410

37,410

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์

37,410

น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์

37,410

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.71/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

72

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

นายภีม พจนกรโกศล

33,000

นายภีม พจนกรโกศล

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.72/62
ตุลาคม 2561

1

73

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

71,100

71,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชราภรณ์ จุมวรรณา

71,100

น.ส.พัชราภรณ์ จุมวรรณา

71,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.73/62
ตุลาคม 2561

1

74

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

72,660

72,660

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ

72,660

น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ

72,660

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.74/62
ตุลาคม 2561

1

75

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,460

47,460

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคุณ

47,460

น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคุณ

47,460

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.75/62
ตุลาคม 2561

1

76

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,210

48,210

เฉพาะเจาะจง

นายรักษ์ ฤทธิ์ฤาดี

48,210

นายรักษ์ ฤทธิ์ฤาดี

48,210

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.76/62
ตุลาคม 2561

1

77

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

57,120

57,120

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม

57,120

น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม

57,120

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.77/62
ตุลาคม 2561

1

78

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

39,600

39,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ

39,600

น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ

39,600

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.78/62
ตุลาคม 2561

1

79

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,610

38,610

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปนัดดา ทองอุทิศ

38,610

น.ส.ปนัดดา ทองอุทิศ

38,610

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.79/62
ตุลาคม 2561

1

80

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,880

38,880

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิภาพร ชาภักดี

38,880

น.ส.วิภาพร ชาภักดี

38,880

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.80/62
ตุลาคม 2561

1

81

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,230

37,230

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขวัญฤดี แก้ วมะโน

37,230

น.ส.ขวัญฤดี แก้ วมะโน

37,230

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.81/62
ตุลาคม 2561

1

82

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

38,760

38,760

เฉพาะเจาะจง

น.สรัตติยา ผลสว่าง

38,760

น.สรัตติยา ผลสว่าง

38,760

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.82/62
ตุลาคม 2561

1

83

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,120

36,120

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณิชาภา นะกุลจิรเดช

36,120

น.ส.ณิชาภา นะกุลจิรเดช

36,120

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.83/62
ตุลาคม 2561

1

84

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,120

36,120

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ

36,120

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริ ฐ

36,120

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.84/62
ตุลาคม 2561

1

85

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,910

35,910

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัจฉรีย์ เกิดแสง

35,910

น.ส.อัจฉรีย์ เกิดแสง

35,910

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.85/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

86

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,910

35,910

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขนากานต์ สินเธาว์

35,910

น.ส.ขนากานต์ สินเธาว์

35,910

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.86/62
ตุลาคม 2561

1

87

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,650

34,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุบษุ ยา ปิ ยะรัตนวรสกุล

34,650

น.ส.สุบษุ ยา ปิ ยะรัตนวรสกุล

34,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.87/62
ตุลาคม 2561

1

88

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,650

34,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชมน ไชยคีรี

34,650

น.ส.พัชมน ไชยคีรี

34,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.88/62
ตุลาคม 2561

1

89

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,650

34,650

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อภิชา สิทธิกลุ นะ

34,650

น.ส.อภิชา สิทธิกลุ นะ

34,650

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.89/62
ตุลาคม 2561

1

90

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,500

34,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกตุสดุ า เต็มใจ

34,500

น.ส.เกตุสดุ า เต็มใจ

34,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.90/62
ตุลาคม 2561

1

91

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,500

34,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัมพิกา ใจคา

34,500

น.ส.อัมพิกา ใจคา

34,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.91/62
ตุลาคม 2561

1

92

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

นายอลงกต ใบจาปี

30,000

นายอลงกต ใบจาปี

30,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.92/62
ตุลาคม 2561

1

93

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,500

34,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด

34,500

น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด

34,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.93/62
ตุลาคม 2561

1

94

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

43,500

43,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม

43,500

น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม

43,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.94/62
ตุลาคม 2561

1

95

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

56,040

56,040

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรพรรณ ก้ อนกลิน่

56,040

น.ส.พรพรรณ ก้ อนกลิน่

56,040

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.95/62
ตุลาคม 2561

1

96

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

72,840

72,840

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปณิชา เทพยุหะ

72,840

น.ส.ปณิชา เทพยุหะ

72,840

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.96/62
ตุลาคม 2561

1

97

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

56,100

56,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จุฬาลักษณ์ มฤคสนธิ

56,100

น.ส.จุฬาลักษณ์ มฤคสนธิ

56,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.97/62
ตุลาคม 2561

1

98

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

60,300

60,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ประชุมพร สองบาง

60,300

น.ส.ประชุมพร สองบาง

60,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.98/62
ตุลาคม 2561

1

99

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

52,080

52,080

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์

52,080

น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์

52,080

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.99/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

100

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,240

42,240

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐนุช สุขแก้ ว

42,240

น.ส.ณัฐนุช สุขแก้ ว

42,240

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.100/62
ตุลาคม 2561

1

101

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

41,730

41,730

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐจิรา หวังดี

41,730

น.ส.ณัฐจิรา หวังดี

41,730

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.101/62
ตุลาคม 2561

1

102

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,850

50,850

เฉพาะเจาะจง

นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์

50,850

นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์

50,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.102/62
ตุลาคม 2561

1

103

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,390

36,390

เฉพาะเจาะจง

นางรัตนา เพชรดา

36,390

นางรัตนา เพชรดา

36,390

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.103/62
ตุลาคม 2561

1

104

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,100

44,100

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทกานติ์ จันทะเวช

44,100

น.ส.จันทกานติ์ จันทะเวช

44,100

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.104/62
ตุลาคม 2561

1

105

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,300

36,300

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทรา กลิน่ คาหอม

36,300

น.ส.ภัทรา กลิน่ คาหอม

36,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.105/62
ตุลาคม 2561

1

106

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,600

33,600

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณิศรา โชติขนุ ทด

33,600

น.ส.ณิศรา โชติขนุ ทด

33,600

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.106/62
ตุลาคม 2561

1

107

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

35,490

35,490

เฉพาะเจาะจง

นายอนุพงศ์ ขันทองหล่อ

35,490

นายอนุพงศ์ ขันทองหล่อ

35,490

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.107/62
ตุลาคม 2561

1

108

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

41,850

41,850

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

41,850

น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

41,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.108/62
ตุลาคม 2561

1

109

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

55,500

55,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัญญา ถาวรพันธุ์

55,500

น.ส.รัญญา ถาวรพันธุ์

55,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.109/62
ตุลาคม 2561

1

110

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

62,850

62,850

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จารุวรรณ สุวรรณกาเนิด

62,850

น.ส.จารุวรรณ สุวรรณกาเนิด

62,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.110/62
ตุลาคม 2561

1

111

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรียาฉัตร สังข์พระกร

45,000

น.ส.ปรียาฉัตร สังข์พระกร

45,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.111/62
ตุลาคม 2561

1

112

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,500

34,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วราลี ไพโรจน์พทุ ธิคณ
ุ

34,500

น.ส.วราลี ไพโรจน์พทุ ธิคณ
ุ

34,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.112/62
ตุลาคม 2561

1

113

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

34,500

34,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐธยา วงลุนลา

34,500

น.ส.ณัฐธยา วงลุนลา

34,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.113/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

114

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

55,350

55,350

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิมพ์วมิ ล สกุลกันต์

55,350

น.ส.พิมพ์วมิ ล สกุลกันต์

55,350

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.114/62
ตุลาคม 2561

1

115

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางถาวินี จารุพิสิฐธร

75,000

นางถาวินี จารุพิสิฐธร

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.115/62
ตุลาคม 2561

1

116

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยั พร

75,000

นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยั พร

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.116/62
ตุลาคม 2561

1

117

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

90,000

90,000

เฉพาะเจาะจง

นางนฤมล โกมลเสวิน

90,000

นางนฤมล โกมลเสวิน

90,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.117/62
ตุลาคม 2561

1

118

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ

75,000

นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.118/62
ตุลาคม 2561

1

119

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางศรีนวล กรกชกร

75,000

นางศรีนวล กรกชกร

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.119/62
ตุลาคม 2561

1

120

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ดารณี หมูข่ จรพันธ์

75,000

น.ส.ดารณี หมูข่ จรพันธ์

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.120/62
ตุลาคม 2561

1

121

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิชาภัทร สโมสร

33,000

น.ส.นิชาภัทร สโมสร

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.121/62
ตุลาคม 2561

1

122

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิตรา เศรษฐอุดม

75,000

น.ส.จิตรา เศรษฐอุดม

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.122/62
ตุลาคม 2561

1

123

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วรรณกาญจณ์ สุภาวสิทธิ์

45,000

น.ส.วรรณกาญจณ์ สุภาวสิทธิ์

45,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.123/62
ตุลาคม 2561

1

124

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

70,500

70,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อนงค์ บานแย้ ม

70,500

น.ส.อนงค์ บานแย้ ม

70,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.124/62
ตุลาคม 2561

1

125

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

67,590

67,590

เฉพาะเจาะจง

นายกันต์ สวัสดิไ์ ชย

67,590

นายกันต์ สวัสดิไ์ ชย

67,590

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.125/62
ตุลาคม 2561

1

126

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

66,660

66,660

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุธญ
ั ญา จงอุตส่าห์

66,660

น.ส.สุธญ
ั ญา จงอุตส่าห์

66,660

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.126/62
ตุลาคม 2561

1

127

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

45,150

15,150

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์

45,150

น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์

45,150

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.127/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

128

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

44,910

44,910

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชมพูนทุ ทองสมัคร

44,910

น.ส.ชมพูนทุ ทองสมัคร

44,910

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.128/62
ตุลาคม 2561

1

129

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

37,350

37,350

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มนัตตา โตเจริญ

37,350

น.ส.มนัตตา โตเจริญ

37,350

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.129/62
ตุลาคม 2561

1

130

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

36,180

36,180

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราพร สุดหนองบัว

36,180

น.ส.จิราพร สุดหนองบัว

36,180

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.130/62
ตุลาคม 2561

1

131

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,700

47,700

เฉพาะเจาะจง

นายสรยศ เถียรทวี

47,700

นายสรยศ เถียรทวี

47,700

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.131/62
ตุลาคม 2561

1

132

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,900

42,900

เฉพาะเจาะจง

นายชนทิตย์ หมวดผา

42,900

นายชนทิตย์ หมวดผา

42,900

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.132/62
ตุลาคม 2561

1

133

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางอัจจิมา เหลืองดิลก

75,000

นางอัจจิมา เหลืองดิลก

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.133/62
ตุลาคม 2561

1

134

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นายอารยะ โรจนวณิชชากร

75,000

นายอารยะ โรจนวณิชชากร

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.134/62
ตุลาคม 2561

1

135

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

50,400

50,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัสสร มีแก้ ว

50,400

น.ส.ภัสสร มีแก้ ว

50,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.135/62
ตุลาคม 2561

1

136

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

48,690

48,690

เฉพาะเจาะจง

นายชานาญ สุภาพงษ์

48,690

นายชานาญ สุภาพงษ์

48,690

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.136/62
ตุลาคม 2561

1

137

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

54,570

54,570

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปวีณา แก้ วมิตร์

54,570

น.ส.ปวีณา แก้ วมิตร์

54,570

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.137/62
ตุลาคม 2561

1

138

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

42,720

42,720

เฉพาะเจาะจง

นายธีรพงษ์ ทองเรือง

42,720

นายธีรพงษ์ ทองเรือง

42,720

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.138/62
ตุลาคม 2561

1

139

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

47,460

47,460

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชฐานันท์ ธนันพัศปภาทิพ

47,460

น.ส.ณัชฐานันท์ ธนันพัศปภาทิพ

47,460

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.139/62
ตุลาคม 2561

1

140

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

46,590

46,590

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์

46,590

น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์

46,590

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.140/62
ตุลาคม 2561

1

141

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

28,500

28,500

เฉพาะเจาะจง

นายมนต์ชยั ทองแท้

28,500

นายมนต์ชยั ทองแท้

28,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.141/62
ตุลาคม 2561

1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

142

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

นายพชรพล พงษ์ ภกั ดี

33,000

นายพชรพล พงษ์ ภกั ดี

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.142/62
ตุลาคม 2561

1

143

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชิดชนก หาญตะคุ

33,000

น.ส.ชิดชนก หาญตะคุ

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.143/62
ตุลาคม 2561

1

144

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ทิพย์วรรณ ปริ ญญาศิริ

75,000

น.ส.ทิพย์วรรณ ปริ ญญาศิริ

75,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.144/62
ตุลาคม 2561

1

145

จ้ างออกแบบและจัดพิมพ์คมู่ ือฯ

500,000

500,000

เฉพาะเจาะจง

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

500,000

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

500,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.145/62
2561

10 ตุลาคม

146

จ้ างออกแบบและจัดพิมพ์คมู่ ือการ
เชื่อมฯ

450,000

450,000

เฉพาะเจาะจง

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

450,000

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

450,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.146/62
ตุลาคม 2561

10

147

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

100,000

100,000

เฉพาะเจาะจง

นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

100,000

นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

100,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.147/62
ตุลาคม 2561

10

148

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

40,000

40,000

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

40,000

นายกรณัย พิมพสุรกะ

40,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.148/62
ตุลาคม 2561

18

149

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

13,800

13,800

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

13,800

นายกรณัย พิมพสุรกะ

13,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.149/62
ตุลาคม 2561

30

150

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

33,000

33,000

เฉพาะเจาะจง

นางณัฏยา ไทยวิชยั

33,000

นางณัฏยา ไทยวิชยั

33,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.150/62
2561

151

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชณิตา ดวงภักดีรัมย์

22,000

น.ส.ชณิตา ดวงภักดีรัมย์

22,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.151/62
ตุลาคม 2561

30

152

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.แทนชนน์ ศรีแห่งโคตร

22,000

น.ส.แทนชนน์ ศรีแห่งโคตร

22,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.152/62
ตุลาคม 2561

30

153

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฎิบตั ิงาน

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนกนันท์ ศรี สดุ สะอาด

22,000

น.ส.ชนกนันท์ ศรี สดุ สะอาด

22,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.153/62
ตุลาคม 2561

30

154

จ้ างเช่าซื ้อเว็บไซต์

79,560

79,560

เฉพาะเจาะจง

บ.บุติรอน จก.

79,560

บ.บุติรอน จก.

79,560

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.154/62
ตุลาคม 2561

30

155

จ้ างพิมพ์หนังสือ

150,000

150,000

เฉพาะเจาะจง

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

150,000

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

150,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.155/62
ตุลาคม 2561

30

30 ตุลาคม

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

156

จ้ างซ่อมท่อน ้าและท่อน ้าทิ ้ง

11,800

11,800

เฉพาะเจาะจง

บ.แร็ทโกรฯ

11,800

บ.แร็ทโกรฯ

11,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.156/62
ตุลาคม 2561

30

157

จ้ างเปลีย่ นถ่ายน ้ามันเครื่ อง(นง6625)

3,682.94

3,682.94

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามพระราม5

3,682.94

บ.สยามพระราม5

3,682.94

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.157/62
ตุลาคม 2561

30

158

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย บรรจง

18,000

นายฉัตรชัย บรรจง

18,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.158/62
ตุลาคม 2561

30

159

ซ่อมรถยนต์ (นง6624)

28,041.49

28,041.49

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามพระราม5

28,041.49

บ.สยามพระราม5

28,041.49

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.159/62
ตุลาคม 2561

30

160

ซื ้อน ้าดืม่

66,010

66,010

เฉพาะเจาะจง

ม.มหิดล

66,010

ม.มหิดล

66,010

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บซ.อ.1/62
2561

1 ตุลาคม

161

ซื ้อวัสดุคอมฯ

92,750

92,750

เฉพาะเจาะจง

บ.วิบลู กิจ

92,750

บ.วิบลู กิจ

92,750

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บซ.อ.2/62
2561

8 ตุลาคม

162

ซื ้อวัสดุคอมฯ(หมึก)

81,950

81,950

เฉพาะเจาะจง

บ.วิบลู กิจ

81,950

บ.วิบลู กิจ

81,950

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บซ.อ.3/62
2561

8 ตุลาคม

163

ซื ้อวัสดุสานักงาน

66,250.12

66,250.12

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้ า

66,250.12

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บซ.อ.4/62
2561

9 ตุลาคม

164

ซื ้อคุรุภณ
ั ฑ์

33,143

33,143

เฉพาะเจาะจง

งบลงทุนจัดสรรตามพรบ.ปี 62

33,143

งบลงทุนจัดสรรตามพรบ.ปี 62

33,143

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บซ.อ.5/62
ตุลาคม 2561

11

165

ซื ้อกระดาษ

55,212

55,212

เฉพาะเจาะจง

บ.ดับ๊ เบิ ้ลเอ

55,212

บ.ดับ๊ เบิ ้ลเอ

55,212

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บซ.อ.6/62
ตุลาคม 2561

17

166

ซื ้อวัสดุคอมฯ

95,708

95,708

เฉพาะเจาะจง

บ.วิบลู กิจ

95,708

บ.วิบลู กิจ

95,708

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บซ.อ.7/62
ตุลาคม 2561

30

66,250.12

กิจเจริญการค้ า

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สานักด่านอาหารและยา
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่ งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือ
จ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

1

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ด่านอาหารและ
ยาสะเดา

16,400.00

16,400.00

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด สรวีย์ ออฟฟิ ศ
เฟอร์ นิเจอร์

9,700.00

ห้ างหุ้นส่วนจากัด สรวีย์ ออฟฟิ ศ
เฟอร์ นิเจอร์

9,700.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.13(1)/62 ลว 22 ต.ค. 61

2

ซื ้อตู้เย็น ด่านอาหารและยากันตัง

9,400.00

9,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จากัด

9,400.00

บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า
จากัด

9,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด. 12/62 ลว 17 ต.ค. 61

3

ซื ้อตู้เย็น ด่านอาหารและยาแม่สอด

9,400.00

9,400.00

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด แม่สอด บุญ
โรจน์

7,500.00

ห้ างหุ้นส่วนจากัด แม่สอด บุญ
โรจน์

7,500.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.13/62 ลว 22 ต.ค. 61

4

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ด่านอาหารและ
ยาวังประจัน

26,400.00

26,400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านแสงทองเฟอร์ นิเจอร์ 2

23,200.00

ร้ านแสงทองเฟอร์ นิเจอร์ 2

23,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.14/62 ลว 22 ต.ค. 61

5

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ด่านอาหารและ
ยาแม่สอด

41,700.00

41,700.00

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด แม่เมย
เฟอร์ นิเจอร์

23,400.00

ห้ างหุ้นส่วนจากัด แม่เมย
เฟอร์ นิเจอร์

23,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.21/62 ลว 29 ต.ค. 61

6

ซื ้อกล้ องถ่ายภาพนิ่ง ด่านอาหารและ
ยาบ้ านพุน ้าร้ อน

13,600.00

13,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านมาสเตอร์ คอม

13,200.00

ร้ านมาสเตอร์ คอม

13,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.22/62 ลว 29 ต.ค. 61

7

ซื ้อตู้เย็น ด่านอาหารและยาเบตง

9,400.00

9,400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านไฮเทคซาวด์

8,500.00

ร้ านไฮเทคซาวด์

8,500.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.23/62 ลว 29 ต.ค. 61

8

ซื ้อตู้เย็น ด่านอาหารและยาท่าอากาศ
ยานนานาชาติอดุ รธานี

9,400.00

9,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จากัด

8,990.00

บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จากัด

8,990.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด. 24/62 ลว 29 ต.ค. 61

9

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ด่านอาหารและ
ยาเบตง

18,700.00

18,700.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านสหกรณ์ โรงพยาบาลเบตง
จากัด

13,700.00

ร้ านสหกรณ์ โรงพยาบาลเบตง
จากัด

13,700.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.25/62 ลว 29 ต.ค. 61

10

ซื ้อครุภณ
ั พ์สานักงาน ด่านอาหารและ
ยาสุไหงโก-ลก

37,100.00

37,100.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านกรุงเทพเครื่ องเรื อน

26,635.00

ร้ านกรุงเทพเครื่ องเรื อน

26,635.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.26/62 ลว 29 ต.ค. 61

11

ซื ้อครุภณ
ั พ์สานักงาน ด่านอาหารและ
ยาท่าอากาศยานนานาชาติอดุ รธานี

60,400.00

60,400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านอุดรเฟอร์ นิเจอร์

41,600.00

ร้ านอุดรเฟอร์ นิเจอร์

41,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.27/62 ลว 30 ต.ค. 61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

12

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ด่านอาหารและ
ยาบ้ านพุน ้าร้ อน

64,900.00

64,900.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิร์นโฮมเฟอร์ นิท จากัด

51,580.00

บริษัท โมเดิร์นโฮมเฟอร์ นิท จากัด

51,580.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.28/62 ลว 30 ต.ค. 61

13

เช่าสถานทีจ่ ดั เก็บเอกสารและบริ หาร
เอกสาร
(ต.ค. 61)

59,514.00

59,514.00

เฉพาะเจาะจง

บ.กรุงเทพคลังเอกสาร จก.

59,514.00

บ.กรุงเทพคลังเอกสาร จก.

59,514.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจด.83/62
ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561

14

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมแบบตั ้งพื ้น
ขนาด 16 นิ ้ว

4,400.00

4,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนียริง
จากัด

4,400.00

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนีย
ริง จากัด

4,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.1/62
วันที่ 4
ต.ค. 61

15

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้ อง
ถ่ายภาพนิ่ง

27,200.00

27,200.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนียริง
จากัด

27,178.00

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนีย
ริง จากัด

27,178.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.2/62
วันที่ 4
ต.ค. 61

16

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว ตู้เย็น 16.3
คิวบิกฟุต

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนียริง
จากัด

50,000.00

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนีย
ริง จากัด

50,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.3/62
วันที่ 4
ต.ค. 61

17

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว ตู้เย็น 13.3
คิวบิกฟุต

19,000.00

19,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนียริง
จากัด

18,939.00

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนีย
ริง จากัด

18,939.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.4/62
วันที่ 4
ต.ค. 61

18

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว ตู้ทาน ้าร้ อนน ้าเย็น

26,000.00

26,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนียริง
จากัด

26,000.00

บริษัท เพาเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนีย
ริง จากัด

26,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.5/62
วันที่ 4
ต.ค. 61

19

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้ าอี ้ทางานและตู้
เก็บเอกสารไม้

15,400.00

15,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

15,400.00

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

15,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.9/62
วันที่ 8
ต.ค. 61

20

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลือ่ น

14,400.00

14,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

14,400.00

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

14,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.10/62
ต.ค. 61

21

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้ าอี ้ทางานและ
เก้ าอี ้ผู้มาติดต่อ

15,400.00

15,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

45,800.00

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

45,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.6/62
วันที่ 8
ต.ค. 61

22

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โต๊ ะทางานและ
เก้ าอี ้ทางาน

15,400.00

15,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

40,700.00

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

40,700.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.7/62
วันที่ 8
ต.ค. 61

23

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

15,400.00

15,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

51,400.00

บริษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์ จากัด

51,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.8/62
วันที่ 8
ต.ค. 61

24

เครื่ องถ่ายเอกสาร

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

50,000.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

50,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.16/62
วันที่ 24
ต.ค. 61

วันที่ 8

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

25

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โทรศัพท์

33,600.00

33,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

32,956.00

ร้ านคุ้มแก้ ว

32,956.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.17/62
วันที่ 24
ต.ค. 61

26

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่ องทาลาย
เอกสาร

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

16,681.30

ร้ านคุ้มแก้ ว

16,681.30

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.18/62
วันที่ 25
ต.ค. 61

27

จ้ างซ่อมเครื่ องระบายไอสารเคมี

21,400.00

21,400.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์ วสิ

21,400.00

บจก.ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์ วสิ

21,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจ.ด.86/62 ลว 24 ต.ค. 61

28

ซื ้อชุดตรวจสอบสาร แอฟลาทอกซิน

18,725.00

18,725.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้

18,725.00

บจก.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้

18,725.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.15/62 ลว 24 ต.ค. 61

29

ซื ้อชุดทดสอบเครื่ องสาอาง

5,585.40

5,585.40

เฉพาะเจาะจง

บจก.ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทยแลนด์)

5,585.40

บจก.ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทย
แลนด์)

5,585.40

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.19/62 ลว 26 ต.ค. 61

30

ซื ้อชุดน ้ายาตรวจสอบยาฆ่าแมลงสารพิษตกค้ าง

99,296.00

99,296.00

เฉพาะเจาะจง

ห้ างจีทีพาณิชย์

99,296.00

ห้ างจีทีพาณิชย์

99,296.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.20/62 ลว 26 ต.ค. 61

31

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
ท่าเรื อเอกชน ปท 10 เดือน ต.ค. 2561

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรนภา ลาวะลี

24,000.00

น.ส.พรนภา ลาวะลี

24,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.71/62 ลว 1 ต.ค. 2561

32

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ) เดือน ต.ค. 2561

21,600.00

21,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ยานุมาศ ชาธิพา

21,600.00

น.ส.ยานุมาศ ชาธิพา

21,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.72/62 ลว 1 ต.ค. 2560

33

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้ า)
เดือน ต.ค. 2561

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชวนพิศ กระบัตร์ ทอง

48,000.00

น.ส.ชวนพิศ กระบัตร์ ทอง

48,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.73/62 ลว 1 ต.ค. 2560

34

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
เชียงของ เดือน ต.ค. 2561

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมจิตร บัวละพันธ์

24,000.00

นายสมจิตร บัวละพันธ์

24,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.74/62 ลว 1 ต.ค. 2561

35

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
ท่าเรื อกรุงเทพฯ เดือน ต.ค. 2561

36,000.00

36,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวดัชนีย์ แซ่ตงั ้

36,000.00

นางสาวดัชนีย์ แซ่ตงั ้

36,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.75/62 ลว 1 ต.ค. 2561

36

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
ท่าเรื อน ้าลึกสงขลา เดือน ต.ค. 2561

28,800.00

28,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางกรรณิกา บุญเพ็ชร

28,800.00

นางกรรณิกา บุญเพ็ชร

28,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.76/62 ลว 1 ต.ค. 2561

37

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
บางเสาธง เดือน ต.ค. 2561

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางบุบผา จูอาไพ

12,000.00

นางบุบผา จูอาไพ

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.77/62 ลว 1 ต.ค. 2561

38

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
แม่สาย เดือน ต.ค. 2561

18,000.00

18,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวบุญฑริกา แซ่เตียว

18,000.00

นางสาวบุญฑริกา แซ่เตียว

18,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.78/62 ลว 1 ต.ค. 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

39

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
ลาดกระบัง เดือน ต.ค. 2561

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวแสงดาว เลือ่ นสุทธิ

42,000.00

นางสาวแสงดาว เลือ่ นสุทธิ

42,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.79/62 ลว 1 ต.ค. 2561

40

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
ท่าเรื อแหลมฉบัง เดือน ต.ค. 2561

43,920.00

43,920.00

เฉพาะเจาะจง

นางสมวรรณ สวยสม

43,920.00

นางสมวรรณ สวยสม

43,920.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.80/62 ลว 1 ต.ค. 2561

41

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
แอคทู-ลัม่ เดือน ต.ค. 2561

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เฟื่ องสกูล สมดี

12,000.00

น.ส.เฟื่ องสกูล สมดี

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.81/62 ลว 1 ต.ค. 2561

42

ค่าทาความสะอาดด่านอาหารและยา
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน ต.ค. 2561

9,600.00

9,600.00

เฉพาะเจาะจง

นางพรรัตน์ เสนา

9,600.00

นางพรรัตน์ เสนา

9,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.82/62 ลว 1 ต.ค. 2561

43

ค่าซื ้อน ้าดืม่ เดือน เดือน ธ.ค. 2560

17,500.00

17,500.00

เฉพาะเจาะจง

โรงงานต้ นแบบเพื่อการฝึ กอบรม
และผลิตน ้าดืม่ บรรจุขวด (ต้ นน ้า)

17,500.00

โรงงานต้ นแบบเพื่อการฝึ กอบรม
และผลิตน ้าดืม่ บรรจุขวด (ต้ นน ้า)

17,500.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.5(1)/61 ลว 4 ต.ค. 2561

44

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การและงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

132,000.00

132,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พวงเพ็ญ กลางรักษ์

132,000.00

น.ส.พวงเพ็ญ กลางรักษ์

132,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.1/62 ลว. 1 ต.ค. 61

45
46

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านธุรการ
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านธุรการ

89,700.00
68,700.00

89,700.00
68,700.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

น.ส.อาภาวดี ม่วงโมรา
น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณ
ุ

89,700.00
68,700.00

น.ส.อาภาวดี ม่วงโมรา
น.ส.ประภาพรรณ เชาวน์คณ
ุ

89,700.00
68,700.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน
มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.2/62 ลว. 1 ต.ค. 61
บจด.3/62 ลว. 1 ต.ค. 61

47

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

69,720.00

69,720.00

เฉพาะเจาะจง

นายนพรุจ ศรี เพ็ชร

69,720.00

นายนพรุจ ศรี เพ็ชร

69,720.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.4/62 ลว. 1 ต.ค. 61

48

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านพัสดุ

70,200.00

70,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายอานนท์ ปรากฎผล

70,200.00

นายอานนท์ ปรากฎผล

70,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.5/62 ลว. 1 ต.ค. 61

49

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ

94,680.00

94,680.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจกานี ลิ ้มทองเจริญ

94,680.00

น.ส.เบญจกานี ลิ ้มทองเจริ ญ

94,680.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.6/62 ลว. 1 ต.ค. 61

50

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ

110,400.00

110,400.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เนตรนภา พุม่ ด้ วง

110,400.00

น.ส.เนตรนภา พุม่ ด้ วง

110,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.7/62 ลว. 1 ต.ค. 61

51

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ

15,000.00

150,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเรวัต ปิ ยะปราโมทย์

15,000.00

นายเรวัต ปิ ยะปราโมทย์

15,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.8/62 ลว. 1 ต.ค. 61

52

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ และ
กลุม่ กากับด่านอาหารและยา และ
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีบ่ นั ทึกข้ อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สขุ ภาพก่อน
การนาเข้ า

77,100.00

77,100.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ทิพวรรณ ศากรณ์

77,100.00

น.ส.ทิพวรรณ ศากรณ์

77,100.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.9/62 ลว. 1 ต.ค. 61

53

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ

62,400.00

62,400.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เพชรนภา ด้ วงจาด

62,400.00

น.ส.เพชรนภา ด้ วงจาด

62,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.10/62 ลว. 1 ต.ค. 61

54

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีช่ ว่ ยบันทึกข้ อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สขุ ภาพก่อน
การนาเข้ า

61,200.00

61,200.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ตรีรัตน์ ดวงแข

61,200.00

น.ส.ตรีรัตน์ ดวงแข

61,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.11/62 ลว. 1 ต.ค. 61

55

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบ

132,000.00

132,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางอาภาภรณ์ ปิ ยะปราโมทย์

132,000.00

นางอาภาภรณ์ ปิ ยะปราโมทย์

132,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.12/62 ลว. 1 ต.ค. 61

56

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานติดตามและ
ปราบปราม

72,840.00

72,840.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เพชรรุ่ง ชิดทองสกุณี

72,840.00

น.ส.เพชรรุ่ง ชิดทองสกุณี

72,840.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.13/62 ลว. 1 ต.ค. 61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

57

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ ด่าน
อาหารและยาท่าเรื อแหลมฉบัง

33,000.00

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทรดาณช สารีเกิด

33,000.00

น.ส.ภัทรดาณช สารีเกิด

33,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.14/62 ลว. 1 ต.ค. 61

58

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานประมวล
หลักฐาน

66,000.00

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนิสา ตรีภพ

66,000.00

น.ส.สุนิสา ตรีภพ

66,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.15/62 ลว. 1 ต.ค. 61

59

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานในการ
ประสานงานด้ านต่างประเทศ

126,900.00

126,900.00

เฉพาะเจาะจง

นางแสงเดือน นุกนั ยา

126,900.00

นางแสงเดือน นุกนั ยา

126,900.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.16/62 ลว. 1 ต.ค. 61

60

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีใ่ นการดาเนินงานด่าน
อาหารและยา

66,000.00

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์

66,000.00

นายสมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์

66,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.17/62 ลว. 1 ต.ค. 61

61

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานระบบ
คุณภาพด่านอาหารและยา

72,600.00

72,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปิ ยะนุช อยูย่ ืน

72,600.00

น.ส.ปิ ยะนุช อยูย่ ืน

72,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.18/62 ลว. 1 ต.ค. 61

62

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

57,600.00

57,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐฑิณี จันทร์ กระจ่าง

57,600.00

น.ส.ณัฐฑิณี จันทร์ กระจ่าง

57,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.19/62 ลว. 1 ต.ค. 61

63

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านธุรการ ณ ด่าน
อาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(คลังสินค้ า)

107,100.00

107,100.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จรินทร์ ศรีพงษ์

107,100.00

น.ส.จรินทร์ ศรีพงษ์

107,100.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.20/62 ลว. 1 ต.ค. 61

64

พนักงานขับรถยนต์ ด่านอาหารและยา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้ า)

81,600.00

81,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรพล แก้ วเผือก

81,600.00

นายวรพล แก้ วเผือก

81,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.21/62 ลว. 1 ต.ค. 61

65

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

150,000.00

150,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุภาภรณ์ อานวยกิจ

150,000.00

น.ส.สุภาภรณ์ อานวยกิจ

150,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.22/62 ลว. 1 ต.ค. 61

66

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้ า)

70,200.00

70,200.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนาพร วงศ์ชาวนา

70,200.00

น.ส.ชนาพร วงศ์ชาวนา

70,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.23/62 ลว. 1 ต.ค. 61

67

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้ า)

70,200.00

70,200.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กังสดาล นาคเกิด

70,200.00

น.ส.กังสดาล นาคเกิด

70,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.24/62 ลว. 1 ต.ค. 61

68

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้ า)

118,260.00

118,260.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิรดา กลางรักษ์

118,260.00

น.ส.ศศิรดา กลางรักษ์

118,260.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.25/62 ลว. 1 ต.ค. 61

69

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้ า)

59,820.00

59,820.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มลฤดี เล็กการดี

59,820.00

น.ส.มลฤดี เล็กการดี

59,820.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.26/62 ลว. 1 ต.ค. 61

70

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้ า)

112,320.00

112,320.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วุฒิวรรณ เลิศวิวฒ
ั น์ชยั ยะ

112,320.00

น.ส.วุฒิวรรณ เลิศวิวฒ
ั น์ชยั ยะ

112,320.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.27/62 ลว. 1 ต.ค. 61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

71

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้ า)

108,300.00

108,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิรินิรันดร์ ศรีธราพงศ์

108,300.00

น.ส.ศิรินิรันดร์ ศรีธราพงศ์

108,300.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.28/62 ลว. 1 ต.ค. 61

72

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาเข้ า)

90,900.00

90,900.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พริมรัศมิ์ กฤษณประพันธ์

90,900.00

น.ส.พริมรัศมิ์ กฤษณประพันธ์

90,900.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.29/62 ลว. 1 ต.ค. 61

73

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ

83,280.00

83,280.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกษวดี ปรื อปรัก

83,280.00

น.ส.เกษวดี ปรื อปรัก

83,280.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.30/62 ลว. 1 ต.ค. 61

74

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ

76,500.00

76,500.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กุลสินี ชูศรี

76,500.00

น.ส.กุลสินี ชูศรี

76,500.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.31/62 ลว. 1 ต.ค. 61

75

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ

70,200.00

70,200.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุริษา ชูทอง

70,200.00

น.ส.สุริษา ชูทอง

70,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.32/62 ลว. 1 ต.ค. 61

76

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยาท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ

69,000.00

69,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มลฤทัย ผลผลา

69,000.00

น.ส.มลฤทัย ผลผลา

69,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.33/62 ลว. 1 ต.ค. 61

77

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ไปรษณีย์

132,000.00

132,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางศรุตา จันทวงษ์

132,000.00

นางศรุตา จันทวงษ์

132,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.34/62 ลว. 1 ต.ค. 61

78

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านธุรการ
ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ

94,560.00

94,560.00

เฉพาะเจาะจง

นางจิราพร ขาสา

94,560.00

นางจิราพร ขาสา

94,560.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.35/62 ลว. 1 ต.ค. 61

79

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
ท่าเรื อกรุงเทพ

105,780.00

105,780.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศานาถ ฤทธิชยั

105,780.00

น.ส.นิศานาถ ฤทธิชยั

105,780.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.36/62 ลว. 1 ต.ค. 61

80

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ ณ ด่าน
อาหารและยาท่าเรื อกรุงเทพ

85,800.00

85,800.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรานี พุม่ พวง

85,800.00

น.ส.ปรานี พุม่ พวง

85,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.37/62 ลว. 1 ต.ค. 61

81

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ คาแนะนางานด่าน
อาหารและยา ท่าเรื อกรุงเทพ

44,000.00

44,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ หาญหัทยา

44,000.00

นายสมศักดิ์ หาญหัทยา

44,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.38/62 ลว. 1 ต.ค. 61

82

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ ณ ด่าน
อาหารและยาท่าเรื อกรุงเทพ

70,200.00

70,200.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทรวดี ศรีสกุ ใส

70,200.00

น.ส.ภัทรวดี ศรีสกุ ใส

70,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.39/62 ลว. 1 ต.ค. 61

83

พนักงานขับรถยนต์

61,200.00

61,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายอดิศกั ดิ์ แก้ วก่อง

61,200.00

นายอดิศกั ดิ์ แก้ วก่อง

61,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.40/62 ลว. 1 ต.ค. 61

84

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
ลาดกระบัง

105,300.00

105,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรรณลักษณ์ โพธิ์ศรี อนุ่

105,300.00

น.ส.พรรณลักษณ์ โพธิ์ศรีอนุ่

105,300.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.41/62 ลว. 1 ต.ค. 61

85

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บตัวอย่าง ด่าน
อาหารและยาลาดกระบัง

81,780.00

81,780.00

เฉพาะเจาะจง

นายเอกลักษณ์ แซ่ตั ้น

81,780.00

นายเอกลักษณ์ แซ่ตั ้น

81,780.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.42/62 ลว. 1 ต.ค. 61

86

พนักงานขับรถยนต์

67,080.00

67,080.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์ พนั ธุ์ ธนะเพิ่ม

67,080.00

นายพงษ์ พนั ธุ์ ธนะเพิ่ม

67,080.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.43/62 ลว. 1 ต.ค. 61

87

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ ณ ด่าน
อาหารและยา ลาดกระบัง

84,600.00

84,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พาซีย๊ะ มูซอ

84,600.00

น.ส.พาซีย๊ะ มูซอ

84,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.44/62 ลว. 1 ต.ค. 61

88

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ ด่าน
อาหารและยา ปท.10

82,440.00

82,440.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี ภูแสนศรี

82,440.00

น.ส.สาวิตรี ภูแสนศรี

82,440.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.45/62 ลว. 1 ต.ค. 61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

89

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องปฏิบตั ิการ ด่าน
อาหารและยาท่าเรื อเอกชนบริษัทแอค
ทู-ลัม่

82,440.00

82,440.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พัชราภรณ์ สอนสงคราม

82,440.00

น.ส.พัชราภรณ์ สอนสงคราม

82,440.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.46/62 ลว. 1 ต.ค. 61

90

พนักงานขับรถยนต์

61,200.00

61,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรินทร เชียวชาญผล

61,200.00

นายวรินทร เชียวชาญผล

61,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.47/62 ลว. 1 ต.ค. 61

91

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด่านอาหาร
และยา พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
และด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จากัด จังหวัดสมุทรปราการ

66,000.00

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธนารัตน์ เพลาจันทร์

66,000.00

น.ส.ธนารัตน์ เพลาจันทร์

66,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.48/62 ลว. 1 ต.ค. 61

92

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าเรื อแหลมฉบัง

94,800.00

94,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางกิตติกา ชีวะเจริ ญ

94,800.00

นางกิตติกา ชีวะเจริ ญ

94,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.49/62 ลว. 1 ต.ค. 61

93

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บตัวอย่างด่าน
อาหารและยาท่าเรื อแหลมฉบัง

96,600.00

96,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปั ญจรัตน์ บัตรมาก

96,600.00

น.ส.ปั ญจรัตน์ บัตรมาก

96,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.50/62 ลว. 1 ต.ค. 61

94

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ และเจ้ าหน้ าทีจ่ ดั เรี ยง
เอกสารผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

79,560.00

79,560.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วจีพร สุวรรณเรืองฉาย

79,560.00

น.ส.วจีพร สุวรรณเรืองฉาย

79,560.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.51/62 ลว. 1 ต.ค. 61

95

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน ณ ด่าน
อาหารและยาท่าอากาศยานอูต่ ะเภา

87,000.00

87,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วราภรณ์ ไชยทองยศ

87,000.00

น.ส.วราภรณ์ ไชยทองยศ

87,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.52/62 ลว. 1 ต.ค. 61

96

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บตัวอย่าง ด่าน
อาหารและยาท่าเรื อแหลมฉบัง

67,800.00

67,800.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วรรณพร ซาเมืองศรี

67,800.00

น.ส.วรรณพร ซาเมืองศรี

67,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.53/62 ลว. 1 ต.ค. 61

97

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บตัวอย่าง ด่าน
อาหารและยาท่าเรื อแหลมฉบัง

66,000.00

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นันธิยา มูลกวนบ้ าน

66,000.00

น.ส.นันธิยา มูลกวนบ้ าน

66,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.54/62 ลว. 1 ต.ค. 61

98

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด่านอาหาร
และยาท่าอากาศยานเชียงราย

113,520.00

113,520.00

เฉพาะเจาะจง

นางวาสนา ขัติยะราช

113,520.00

นางวาสนา ขัติยะราช

113,520.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.55/62 ลว. 1 ต.ค. 61

99

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา แม่
สาย จ.เชียงราย

120,780.00

120,780.00

เฉพาะเจาะจง

นางธิดารัตน์ ไชยศรี

120,780.00

นางธิดารัตน์ ไชยศรี

120,780.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.56/62 ลว. 1 ต.ค. 61

100

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา แม่
สาย จ.เชียงราย

81,000.00

81,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุชาดา หงษ์ คา

81,000.00

น.ส.สุชาดา หงษ์ คา

81,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.57/62 ลว. 1 ต.ค. 61

101

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย

109,800.00

109,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรเชท ศรีกนั ไชย

109,800.00

นายวรเชท ศรีกนั ไชย

109,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.58/62 ลว. 1 ต.ค. 61

102

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย

115,200.00

115,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายธง วิชาเร็ว

115,200.00

นายธง วิชาเร็ว

115,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.59/62 ลว. 1 ต.ค. 61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

103

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มัณฑิรา ธนะสมบัติ

90,000.00

น.ส.มัณฑิรา ธนะสมบัติ

90,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.60/62 ลว. 1 ต.ค. 61

104

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย

81,600.00

81,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.โสภิดา สุโพธิณะ

81,600.00

น.ส.โสภิดา สุโพธิณะ

81,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.61/62 ลว. 1 ต.ค. 61

105

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา ปา
ดังเบซาร์ จ.สงขลา

105,000.00

105,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สมจิตร ทิพย์แก้ ว

105,000.00

น.ส.สมจิตร ทิพย์แก้ ว

105,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.62/62 ลว. 1 ต.ค. 61

106

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา ปา
ดังเบซาร์ จ.สงขลา

81,000.00

81,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกสร คละจิตร

81,000.00

น.ส.เกสร คละจิตร

81,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.63/62 ลว. 1 ต.ค. 61

107

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
สะเดา จ.สงขลา

81,000.00

81,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐวดี เจริญศิลป์

81,000.00

น.ส.ณัฐวดี เจริญศิลป์

81,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.64/62 ลว. 1 ต.ค. 61

108

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
สะเดา จ.สงขลา

81,000.00

81,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกษวริ นทร์ วงษสุวรรณ

81,000.00

น.ส.เกษวริ นทร์ วงษสุวรรณ

81,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.65/62 ลว. 1 ต.ค. 61

109

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
สะเดา จ.สงขลา

81,000.00

81,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเตชิษฎ์ กระจายศรี

81,000.00

นายเตชิษฎ์ กระจายศรี

81,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.66/62 ลว. 1 ต.ค. 61

110

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา

87,000.00

87,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเอกราช ไชยรัตน์

87,000.00

นายเอกราช ไชยรัตน์

87,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.67/62 ลว. 1 ต.ค. 61

111

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่านอาหารและยา
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา

87,000.00

87,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอานนท์ เมืองแก้ ว

87,000.00

นายอานนท์ เมืองแก้ ว

87,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.68/62 ลว. 1 ต.ค. 61

112

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าเรื อน ้าลึกสงขลา จ.สงขลา

89,400.00

89,400.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พฤษพรรณ บุญเพ็ชร

89,400.00

น.ส.พฤษพรรณ บุญเพ็ชร

89,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.69/62 ลว. 1 ต.ค. 61

113

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าทีด่ า่ นอาหารและยา
ท่าเรื อน ้าลึกสงขลา จ.สงขลา

81,000.00

81,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กุลญาดา เหลือผล

81,000.00

น.ส.กุลญาดา เหลือผล

81,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.70/62 ลว. 1 ต.ค. 61

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน.ตุลาคม...๒๕๖๑......
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.................
วันที่…๓๑...เดือน.....ตุลาคม....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........
ลาดับที่ งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีซ่ ื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่
ราคาทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อ หรือจ้ าง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พศ. ๑/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๒/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๓/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๔/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๕/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๖/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๗/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๘/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๙/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๐/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๑/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๒/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๓/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๔/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๕/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๖/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๗/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๘/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๙/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๒๐/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑

๑

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๔๖,๑๐๐.๐๐

๑๔๖,๑๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

๑๔๖,๑๐๐.๐๐

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

๑๔๖,๑๐๐.๐๐

๒

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๗๔,๓๔๐.๐๐

๗๔,๓๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายสมมาตร์ หอมจาปา

๗๔,๓๔๐.๐๐

นายสมมาตร์ หอมจาปา

๗๔,๓๔๐.๐๐

๓

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๘๓,๘๘๐.๐๐

๘๓,๘๘๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ปิ ยาพัชร สีดา

๘๓,๘๘๐.๐๐

ปิ ยาพัชร สีดา

๘๓,๘๘๐.๐๐

๔

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๕๑,๐๐๐.๐๐

๕๑,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง

๕๑,๐๐๐.๐๐

นวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรื อง

๕๑,๐๐๐.๐๐

๕

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๙๑,๐๔๐.๐๐

๑๙๑,๐๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายวริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ

๑๙๑,๐๔๐.๐๐

นายวริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ

๑๙๑,๐๔๐.๐๐

๖

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๗

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุธิดา บุตทะนา

๖๐,๐๐๐.๐๐

นางสาวสุธิดา บุตทะนา

๖๐,๐๐๐.๐๐

๘

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๗๗,๖๐๐.๐๐

๑๗๗,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

๑๗๗,๖๐๐.๐๐

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

๑๗๗,๖๐๐.๐๐

๙

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๓๑,๘๐๐.๐๐

๓๑,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๓๑,๘๐๐.๐๐

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๓๑,๘๐๐.๐๐

๑๐ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๘๖,๐๐๐.๐๐

๑๘๖,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

๑๘๖,๐๐๐.๐๐

นายอาทิตย์ รุ่ งรัตน์

๑๘๖,๐๐๐.๐๐

๑๑ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๓๑,๙๒๐.๐๐

๓๑,๙๒๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิ ยนุช หาหลัก

๓๑,๙๒๐.๐๐

นางสาวปิ ยนุช หาหลัก

๓๑,๙๒๐.๐๐

๑๒ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๗๐,๐๐๐.๐๐

๗๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

๗๐,๐๐๐.๐๐

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๓ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๖๓,๔๘๐.๐๐

๖๓,๔๘๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

๖๓,๔๘๐.๐๐

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

๖๓,๔๘๐.๐๐

๑๔ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๑,๘๕๐.๐๐

๔๑,๘๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

๔๑,๘๕๐.๐๐

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

๔๑,๘๕๐.๐๐

๑๕ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๙๓,๔๘๐.๐๐

๙๓,๔๘๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภควดี เจริ ญทิพย์

๙๓,๔๘๐.๐๐

นางสาวภควดี เจริ ญทิพย์

๙๓,๔๘๐.๐๐

๑๖ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๖๓,๖๐๐.๐๐

๖๓,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๖๓,๖๐๐.๐๐

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๖๓,๖๐๐.๐๐

๑๗ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

๖๐,๐๐๐.๐๐

นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๘ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๓๕,๘๐๐.๐๐

๒๓๕,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นาวทวชา เพชรบุญยัง

๒๓๕,๘๐๐.๐๐

นาวทวชา เพชรบุญยัง

๒๓๕,๘๐๐.๐๐

๑๙ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๑๙,๖๐๐.๐๐

๒๑๙,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

๒๑๙,๖๐๐.๐๐

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

๒๑๙,๖๐๐.๐๐

๒๐ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

๓๖,๐๐๐.๐๐

นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

๓๖,๐๐๐.๐๐

ลำดับที่

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พศ. ๒๑/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๒๒/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๒๓/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๒๔/๒๕๖๒ วันที่
๕/๑๐/๒๕๖๑

รำคำกลำง
(บำท)

๒๑ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๕๒,๖๕๐.๐๐

๕๒,๖๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๕๒,๖๕๐.๐๐

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๕๒,๖๕๐.๐๐

๒๒ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๒,๕๔๐.๐๐

๔๒,๕๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๔๒,๕๔๐.๐๐

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๔๒,๕๔๐.๐๐

๒๓ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๕,๐๐๐.๐๐

๔๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๔๕,๐๐๐.๐๐

นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๔๕,๐๐๐.๐๐

๒๔ เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

๖๐,๐๐๐.๐๐

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

๖๐,๐๐๐.๐๐

๔๙๙,๔๗๖.๐๐

๔๘๗,๙๒๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บ.อินโฟเควสท์ จากัด

๔๘๗,๙๒๐.๐๐

บ.อินโฟเควสท์ จากัด

๔๘๗,๙๒๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บจ.พศ. ๒๕/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๕/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๓๖,๐๐๐.๐๐

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๓๖,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บจ.พศ. ๒๖/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๑๖/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๔๙๙,๙๘๙.๖๐

๔๙๙,๙๘๙.๖๐

เฉพาะเจาะจง

บ.นาราซีซเท็ม จากัด

๔๙๙,๙๘๙.๖๐

บ.นาราซีซเท็ม จากัด

๔๙๙,๙๘๙.๖๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บจ.พศ. ๒๗/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๑๖/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐

๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด

๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด

๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บจ.พศ. ๒๘/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๑๗/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๗๒,๐๐๐.๐๐

๗๒,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.เอ. รัตนะเทรดดิ ้ง

๗๒,๐๐๐.๐๐

หจก. เอ็น.เอ. รัตนะเทรดดิ ้ง

๗๒,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บจ.พศ. ๒๙/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๑๘/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๒๒๗,๐๖๒.๕๖

๒๒๗,๐๖๒.๕๖

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

๒๒๗,๐๖๒.๕๖

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

๒๒๗,๐๖๒.๕๖

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บจ.พศ. ๓๐/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๒๕/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๓๑ ซ่อมห้ องน ้าชาย-หญิง

๕,๓๗๑.๔๐

๕,๓๗๑.๔๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

๕,๓๗๑.๔๐

๕,๓๗๑.๔๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บจ.พศ. ๓๑/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๒๖/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๓๒ ซื ้อเครื่ องปรับอากาศ

๒๖๙,๕๐๐.๐๐

๒๖๙,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

๒๖๘,๙๙๘.๐๐

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

๒๖๙,๕๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บซ.พศ. ๑/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๕/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๓๓ ซื ้อหนังสือพิมพ์รายวัน

๑๖,๒๕๐.๐๐

๑๖,๒๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ านอรพิน บุญวงษ์

๑๖,๒๕๐.๐๐

ร้ านอรพิน บุญวงษ์

๑๖,๒๕๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บซ.พศ. ๒/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๕/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๓๔ ซื ้อน ้าดืม่

๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ านยอดน ้าดืม่

๒๐,๐๐๐.๐๐

ร้ านยอดน ้าดืม่

๒๐,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บซ.พศ. ๓/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๕/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

๓๕ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๑๑๐,๑๐๐.๐๐

๑๑๐,๑๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

๑๑๐,๑๐๐.๐๐

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

๑๑๐,๑๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บซ.พศ. ๔/๒๕๖๒
วงเงินงบประมาณ
๕/๑๐/๒๕๖๑

วันที่

ตรวจตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์และ
เว็บไซต์

๒๖ พิมพ์วารสาร oryor society
๒๗ ผลิตสือ่ สนับสนุนชุมชน
๒๘

ออกแบบและพิมพ์วารสาร smart life
by อย.

๒๙ พิมพ์วารสาร smart biz by อย.
๓๐

จัดแสดงนิทรรศการ100ปี การ
สาธารณสุขไทยของอย.

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

๒๕

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ลำดับที่
ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
ซือหรื
้ อจ้ ำง

(บำท)
รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

1

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
ปี งบประมาณ 2561

52,800.00

52,800.00

เฉพาะเจาะจง

บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จากัด (มหาชน)

52,800.00

บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จากัด
(มหาชน)

52,800.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.1/2562 ลว.2 ตค.61

2

จ้ างทางานสานบรรณฯ

93,900.00

93,900.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชญา บุญวิทย์

93,900.00

นางสาวพิชญา บุญวิทย์

93,900.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.2/2562 ลว.2 ตค.61

3

จ้ างทางานด้ านพัสดุการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง

76,200.00

76,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

76,200.00

นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

76,200.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.3/2562 ลว.2 ตค.61

4

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการ

59,280.00

59,280.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภาพร แป้นกลม

59,280.00

นางสาวประภาพร แป้นกลม

59,280.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.4/2562 ลว.2 ตค.61

5

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการ

61,560.00

61,560.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชมพูนชุ บุญสิงห์

61,560.00

นางสาวชมพูนชุ บุญสิงห์

61,560.00

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

คบซ.5/2562 ลว.2 ตค.61

รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

6

จัดจ้ างทาข้ อมูลพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ระบบ OPMฯ

57,660.00

57,660.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอศัลยา รอดจีรา

57,660.00

นางสาวอศัลยา รอดจีรา

57,660.00

7

จ้ างบันทึกผลวิเคราะห์และ
ตรวจสอบข้ อมูลฯ

77,400.00

77,400.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

77,400.00

นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

77,400.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.6/2562 ลว.2 ตค.61

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.7/2562 ลว.2 ตค.61

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

8

จัดจ้ างงานด้ านธุรการกลุม่ พัฒนาระบบฯ

56,310.00

56,310.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวระวัวรรณ ปรานพรม

56,310.00

นางสาวระวัวรรณ ปรานพรม

56,310.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.8/2562 ลว.2 ตค.61

ลำดับที่

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)

73,485.00

73,485.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

73,485.00

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

73,485.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.9/2562 ลว.2 ตค.61

10 จัดจ้ างทาข้ อมูลสถาปั ตยกรรมฯ

91,560.00

91,560.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑาทิพย์ เปล่งผิว

91,560.00

นางสาวจุฑาทิพย์ เปล่งผิว

91,560.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.10/2562 ลว.2 ตค.61

11 จัดจ้ างทาข้ อมูลฯ

91,560.00

91,560.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

91,560.00

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

91,560.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.11/2562 ลว.2 ตค.61

12 จัดจ้ างทาและประสาน ติดตามข้ อมูลฯ

86,340.00

86,430.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง

86,340.00

น.ส.ธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง

86,340.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.12/2562 ลว.2 ตค.61

13 จัดจ้ างทางานด้ านธุรการกลุม่ ฯ

61,170.00

61,170.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรอุมา สีอ่อน

61,170.00

นางสาวอรอุมา สีอ่อน

61,170.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.13/2562 ลว.2 ตค.61

14 จัดจ้ างพนักงานขับรถยนต์

84,660.00

84,660.00

เฉพาะเจาะจง

นายสาราญ ขุนเอม

84,660.00

นายสาราญ ขุนเอม

84,660.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.14/2562 ลว.2 ตค.61

จ้ างทางานด้ านพัสดุการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

9

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

15 จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจรูญ ช่วยนุกลู

5,000.00

นายจรูญ ช่วยนุกลู

5,000.00

16 จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

18,061.64

18,061.64

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด

18,061.64

บริษัท ซีโอแอล จากัด

18,061.64

จานวน 3 รายการ

17 จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ (เครื่ องปรับอากาศ)

(มหาชน)

301,740.00

301,740.00

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

(มหาชน)

301,740.00

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.15/2562 ลว.10 ตค.61

คบซ.1/2562 ลว.2 ตค.61

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

301,740.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบซ.2/2562 ลว.2 ตค.61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

18 ซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภคฯ

9,975.00

9,975.00

เฉพาะเจาะจง

โรงงาน (ต้ นน ้า)

9,975.00

มหาลัยมหิดล

19 ซื ้อกระเป๋ าใส่เอกสาร

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด (สานักงานใหญ่)

โรงงาน (ต้ นน ้า)

9,975.00

มหาลัยมหิดล

15,000.00

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด (สานักงานใหญ่)

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบซ.3/2562 ลว.2 ตค.61

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

15,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบซ.4/2562 ลว.3 ตค.61

แบบ สขร. 1

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

ราคากลาง

หรื อจัดจ้ าง (บาท)

(บาท)

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน......สานักควบคุมเครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย (กลุม่ ควบคุมเครื่ องสาอาง).......
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ าง
รายชื่อ

1

ซื ้อน ้าดืม่ ปี งบประมาณ 2562
(ต.ค.61-ก.ย.62)

12,360.00

12,360.00

เฉพาะเจาะจง

2

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ม.44)

149,626.00

149,629.00

เฉพาะเจาะจง

3

ซื ้อเครื่ องปรับอากาศ (งบลงทุน)

153,600.00

153,600.00

เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

ซื ้อเครื่ องบันทึกเสียงดิจิตอล (งบลงทุน)

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไชน์ คอมพิวเตอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

จ้ างเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารปี งบประมาณ
2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์ วสิ
ซัพพลาย

4
5
6

ซื ้อเครื่ องทาลายเอกสาร (งบลงทุน)

ยอดน ้าดืม่

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก

12,360 บาท ยอดน ้าดืม่

กิจเจริญการค้ า
149,629 บาท
บริษัท โกรวิ่งพอยท์ จากัด
158,230 บาท กิจเจริญการค้ า
ร้ านคุ้มแก้ ว
154,600 บาท
ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
153,438 บาท
บ.โอเรี ยนตัล แอร์ แอนด์ อีควิปเม้ มท์ จากัด 155,685 บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
หจก.เวิลด์คอร์ ด แอร์ คอนดิชนั่
159,216 บาท
กิจเจริญการค้ า
16,681.30 บาท กิจเจริญการค้ า

ราคาทีเ่ สนอ
12,360 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

ราคาไม่เกินงบประมาณ

149,629 บาท ราคาไม่เกินงบประมาณ

153,438 บาท

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 1/2562
ลว. 1 ต.ค.61
ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 2/2562
ลว. 1 ต.ค.61
ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 3/2562
ลว. 18 ต.ค.61

16,681.30 บาท ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 4/2562
ลว. 18 ต.ค.61

4,173 บาท บ.ซันไชน์ คอมพิวเตอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

4,173 บาท ราคาไม่เกินงบประมาณ

60,000 บาท หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์ วสิ
ซัพพลาย

60,000 บาท ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 5/2562
ลว. 18 ต.ค.61
ใบสัง่ ซื ้อ บจส. 1/2562
ลว. 1 ต.ค.61

ลำดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
58,500.00

(บำท)
58,500.00

เฉพาะเจาะจง

บ.กรุงเทพคลังเอกสาร

58,500 บาท บ.กรุงเทพคลังเอกสาร

52,590.00

52,590.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธ ผ่องฉวี

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

82,330.00

82,330.00

เฉพาะเจาะจง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

81,063.00

81,063.00

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

69,480.00

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป
58,500 บาท ราคาไม่เกินงบประมาณ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 2/2562
ลว. 1 ต.ค.61

52,590 บาท นายธีรยุทธ ผ่องฉวี

52,590 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 3/2562
ลว. 1 ต.ค.61

นายพรศักดิ์ ศรีไพริน

82,330 บาท นายพรศักดิ์ ศรีไพริน

82,330 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 4/2562
ลว. 1 ต.ค.61

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุวรรณีย์ ผันผิน

81,063 บาท น.ส.สุวรรณีย์ ผันผิน

81,063 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 5/2562
ลว. 1 ต.ค.61

69,480.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชุติมา หุณเวช

69,480 บาท น.ส.ชุติมา หุณเวช

69,480 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 6/2562
ลว. 1 ต.ค.61

82,290.00

82,290.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราพร เฉลียงพงษ์

82,290 บาท น.ส.จิราพร เฉลียงพงษ์

82,290 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 7/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

73,470.00

73,470.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรทิพย์ ด้ วงจาด

73,470 บาท น.ส.พรทิพย์ ด้ วงจาด

73,470 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 8/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

57,690.00

57,690.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

57,690 บาท น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

57,690 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 9/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

82,890.00

82,890.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทนา บรรจงเกตุ

82,890 บาท น.ส.จันทนา บรรจงเกตุ

82,890 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 10/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

84,360.00

84,360.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ฉันทนา แสวงผล

84,360 บาท น.ส.ฉันทนา แสวงผล

84,360 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 11/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

68,400.00

68,400.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พจวรรณ ชโลธร

68,400 บาท น.ส.พจวรรณ ชโลธร

68,400 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 12/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

65,670.00

65,670.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พจนาลัย กงวงศ์

65,670 บาท น.ส.พจนาลัย กงวงศ์

65,670 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 13/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

55,200.00

55,200.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กัลยกร สิทธิสาร

55,200 บาท น.ส.กัลยกร สิทธิสาร

55,200 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 14/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

13,870.00

13,870.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปาริ ฉัตร ใบเจริ ญ

13,870 บาท น.ส.ปาริ ฉัตร ใบเจริ ญ

13,870 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 15/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

35,070.00

35,070.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

35,070 บาท นายกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

35,070 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 16/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

31,590.00

31,590.00

เฉพาะเจาะจง

นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคา

31,590 บาท นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคา

31,590 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 17/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

50,100.00

50,100.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มัชฌมาภรณ์ สุขพัฒน์ธี

50,100 บาท น.ส.มัชฌมาภรณ์ สุขพัฒน์ธี

50,100 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 18/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

33,090.00

33,090.00

เฉพาะเจาะจง

นายณัฏฐพล ยอดดาเนิน

33,090 บาท นายณัฏฐพล ยอดดาเนิน

33,090 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 19/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเช่าสถานทีจ่ ดั เก็บเอกสาร
ปี งบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

ลำดับที่

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
31,200.00

(บำท)
31,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงศ์ธร งามสงวน

31,200 บาท นายพงศ์ธร งามสงวน

31,200 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 20/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชริดา สกุลมา

45,000 บาท นางสาวพัชริดา สกุลมา

45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 21/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นันทิกานต์ หนูเทียม

45,000 บาท น.ส.นันทิกานต์ หนูเทียม

45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 22/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)

53,920.00

535,920.00

เฉพาะเจาะจง

นายสรศักดิ์ ทองย่น

53,920 บาท นายสรศักดิ์ ทองย่น

53,920 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 23/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)

84,560.00

84,560.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราภรณ์ พลขันธ์

84,560 บาท น.ส.จิราภรณ์ พลขันธ์

84,560 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 24/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)

93,240.00

93,240.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

93,240 บาท น.ส.ศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

93,240 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 25/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.- พ.ย.61)

45,300.00

45,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิริภสั สร รอดทอง

45,300 บาท น.ส.ศิริภสั สร รอดทอง

45,300 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 26/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)

75,320.00

75,320.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

75,320 บาท น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

75,320 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 27/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)

83,800.00

83,800.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จตุพร ศรีฤทธิ์เกียรติ

83,800 บาท น.ส.จตุพร ศรีฤทธิ์เกียรติ

83,800 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 28/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.- พ.ย.61)

31,800.00

31,800.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญวรรณ งามวัน

31,800 บาท น.ส.เบญวรรณ งามวัน

31,800 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 29/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

48,000.00

4,800.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิวรรธณี พานิช

48,000 บาท น.ส.วิวรรธณี พานิช

48,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 30/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรพรรณ เตชะบุญญะ

48,000 บาท น.ส.พรพรรณ เตชะบุญญะ

48,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 31/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นันทภัส ใจจิต

45,000 บาท น.ส.นันทภัส ใจจิต

45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 32/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิรัชญา หล่องสอง

45,000 บาท น.ส.จิรัชญา หล่องสอง

45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 33/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รมณีย์ กระแซง

45,000 บาท น.ส.รมณีย์ กระแซง

45,000 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 34/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)

63,600.00

63,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชิดทหัย ต่ายจันทร์

63,600 บาท น.ส.ชิดทหัย ต่ายจันทร์

63,600 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 35/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

83,310.00

83,310.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สลักจิต สืบอาษา

83,310 บาท น.ส.สลักจิต สืบอาษา

83,310 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 36/2562
ลว. 1 ต.ค.61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61)

53,550.00

53,550.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธัญยทิพย์ สืบอาษา

53,550 บาท น.ส.ธัญยทิพย์ สืบอาษา

53,550 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 37/2562
ลว. 1 ต.ค.61

ลำดับที่

43
44

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)
75,800.00
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62)

32,400.00

รำคำกลำง
(บำท)
75,800.00
32,400.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพาะเจาะจง

และรำคำที่เสนอ
นายกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
์
75,800 บาท นายกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นารีรัตน์ สัจจะเวทะ

32,400 บาท น.ส.นารีรัตน์ สัจจะเวทะ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

75,800 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 39/2562
ลว. 1 ต.ค.61

32,400 บาท -ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 40/2562
ลว. 1 ต.ค.61

แบบ สขร. 1

ลาดับที่
1
2

3

4

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จัดซื ้อน ้าดืม่
( ตค.61 - กย.62)
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานบันทึก
ข้ อมูลระบบสารบรรณ
ตค.61 - กพ.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หาร
กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตราย
ตค.61
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หาร
กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตราย

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
6,000.00

ราคากลาง
วิธีซื ้อหรือจ้ าง
(บาท)
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน .ตุลาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน)..สานักควบคุมเครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตราย)
วันที่ ......31..... เดือน ..ตุลาคม...... พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง
ร้ านยอดน ้าดืม่ = 6,000 บาท

ร้ านยอดน ้าดืม่ = 6,000 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ใบสัง่ ซื ้อเลขที่
บซ.ว. 1/2562 ลว.1 ตค.61

88,400.00

88,400.00 เฉพาะเจาะจง

นส.ดารุณี จิตประสาน
= 88,400 บาท

นส.ดารุณี จิตประสาน
= 88,400 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 1/2562 ลว. 1 ตค.61

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นส.มัลลิกา กันทา
= 12,000 บาท

นส.มัลลิกา กันทา
= 12,000 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 2/2562 ลว. 1 ตค.61

35,070.00

35,070.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันชัย แก้ วด้ วง
= 35,070 บาท

นายวันชัย แก้ วด้ วง
= 35,070 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว.3/2562 ลว. 1 ตค.61

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

นส.วชิราพร เครือวงศ์ปิง
= 27,000 บาท

นส.วชิราพร เครือวงศ์ปิง
= 27,000 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 4/2562 ลว. 1 ตค.61

87,050.00

87,050.00 เฉพาะเจาะจง

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 87,050 บาท

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 87,050 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว.5/2562 ลว. 1 ตค.61

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

นส.อารีรัตน์ จิตจานงค์
= 36,000 บาท

นส.อารีรัตน์ จิตจานงค์
= 36,000 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

นส.พฤกษา วิชมุ า

นส.พฤกษา วิชมุ า

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

= 42,000 บาท

= 42,000 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 7/2562 ลว. 1 ตค.61

นส.พรรณรัตน์ ขุนมิน

นส.พรรณรัตน์ ขุนมิน

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 66,090 บาท

= 66,090 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

บจ.ว.8/2562 ลว. 1 ตค.61

ตค.61 - ธค.61
5

6

7

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานเก็บเอกสาร
ทะเบียนตารับ ใบอนุญาต
ตค. - ธค.61
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
พัฒนาระบบวัตถุอนั ตราย
ตค.61 - กพ.62
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
พัฒนาระบบวัตถุอนั ตราย

8

ตค. - ธค.61
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน

9

กาหนดมาตรฐานวัตถุอนั ตราย
ตค. - ธค.61
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อน

42,000.00

66,090.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

66,090.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ว. 6/2562 ลว. 1 ตค.61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ออกสูต่ ลาด ตค. - ธค.61
10 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน พนักงาน
ขับรถยนต์ ตค.61 - กพ.62
11 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน

76,000.00

76,000.00 เฉพาะเจาะจง

87,550.00

87,550.00 เฉพาะเจาะจง

กากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลัง
ออกสูต่ ลาด ตค.61 - กพ.62
12 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลัง
ออกสูต่ ลาด ตค.61 - กพ.62
13 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน กลุม่ งาน

61,950.00

60,000.00

61,950.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

กากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลัง
ออกสูต่ ลาด ตค.61 - กพ.62

นายอนุ เขียวสอาด
= 76,000 บาท
นส.ณัฐณิชา วงศ์คาภา

นายอนุ เขียวสอาด
= 76,000 บาท
นส.ณัฐณิชา วงศ์คาภา

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 9/2562 ลว. 1 ตค.61

= 87,550 บาท

= 87,550 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

บจ.ว. 10/2562 ลว. 1 ตค.61

นส.ณัฐณิชา นวลแสง

นส.ณัฐณิชา นวลแสง

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

= 61,950 บาท

= 61,950 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 11/2562 ลว. 1 ตค.61

นส.ศศิวรรณ เสาเสริมศรี

นส.ศศิวรรณ เสาเสริ มศรี

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

= 60,000 บาท

= 60,000 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 12/2562 ลว. 1 ตค.61

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

14 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานบันทึก
ช้ อมูลในระบบสารสนเทศฯ
ตค.61 - กพ.62
15 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานให้ คาปรึกษา
การยืน่ เอกสารขออนุญาตฯ
ตค.61 - กพ.62
16 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานตรวจรับ
คาขออนุญาตฯ และบันทึกข้ อ
มูลฯ ตค.61 - กพ.62

43,300.00

43,300.00

นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชาติ
= 43,300 บาท

นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชาติ
= 43,300 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 13/2562 ลว. 1 ตค.61

79,500.00

79,500.00

นส.พลอยชนก เผือกผ่อง
= 79,500 บาท

นส.พลอยชนก เผือกผ่อง
= 79,500 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 14/2562 ลว. 1 ตค.61

62,600.00

62,600.00

นส.กัลยดา ยิง่ วัฒนไกร
= 62,600 บาท

นส.กัลยดา ยิง่ วัฒนไกร
= 62,600 บาท

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 15/2562 ลว. 1 ตค.61

17 เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
ตค. 61 - มค.62

23,000.00

23,000.00

บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก.
(มหาชน) = 23,000 บาท

บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก.
(มหาชน) = 23,000 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
บจ.ว. 16/2562 ลว. 1 ตค.61

18 จัดซื ้อเครื่ องปรับอากาศ 1 เครื่ อง
(งบลงทุน)

55,900.00

55,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์
= 55,000 บาท

ร้ านฐาปนีย์
= 55,000 บาท

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บซ.ว. 2/2562 ลว. 8 ตค.61

19 จัดซื ้อเก้ าอี ้ทางานและเครื่ อง
ทาลายเอกสาร (งบลงทุน)

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้ านกิจเจริญการค้ า
= 38,160 บาท

ร้ านกิจเจริญการค้ า
= 38,160 บาท

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บซ.ว. 3/2562 ลว. 8 ตค.61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน......ตุลาคม 2561...............
(ชื่อหน่วยงาน)....ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ศรป.)......
วันที่...31.....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ....2561...
ลาดับที่

งานจัดซื ้อจัดจ้ าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีห่ รือวันทีข่ องสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง

ลำดับที่
1

2

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จัดเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

จัดจ้ างบารุงรักษาระบบสายด่วน อย.
1556

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
28,800

(บำท)
28,800

250,640

250,636.80

จัดจ้ างดูแลเครื่ องแม่ข่ายระบบ
ฐานข้ อมูลเฝ้าระวัง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
เสนอราคา 28,800 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ราคาจ้ าง 28,800 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ศรป. 3/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี
เอเชีย จากัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี
เอเชีย จากัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 4/2562

ราคาจ้ าง 250,640 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561

บริษัท คีนอายน์ จากัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 5/2562

ราคาจ้ าง 96,300 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

เสนอราคา 250,640 บาท

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ 2562 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
3

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

96,300

96,300

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คีนอายน์ จากัด
เสนอราคา 96,300 บาท

โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
4

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

131,820

131,820

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค
เสนอราคา 131,820 บาท

นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค
ราคาจ้ าง 131,820 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 6/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

5

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ
เสนอราคา 63,000 บาท

นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 7/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

6

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจริญญา กุลเขมานนท์
เสนอราคา 63,000 บาท

นางสาวจริญญา กุลเขมานนท์
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 8/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

7

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวแสงทิพย์ สัมฤทธิ์

นางสาวแสงทิพย์ สัมฤทธิ์
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 9/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

เสนอราคา 63,000 บาท
8

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

104,100

104,100

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์
เสนอราคา 104,100 บาท

นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์
ราคาจ้ าง 104,100 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 10/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

9

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

94,560

94,560

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกศิมล รอดแฟง
เสนอราคา 94,560 บาท

นางสาวกศิมล รอดแฟง
ราคาจ้ าง 94,560 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 11/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

10 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
เสนอราคา 63,000 บาท

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 12/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

11 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวปาริ ษา สุภาวรรณ
เสนอราคา 63,000 บาท

นางสาวปาริ ษา สุภาวรรณ
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 13/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

12 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

94,680

94,680

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรา เกิดช่วง

นางสาวเกศรา เกิดช่วง

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 14/2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เสนอราคา 94,680 บาท

ราคาจ้ าง 94,680 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

13 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

87,720

87,720

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย
เสนอราคา 87,720 บาท

นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย
ราคาจ้ าง 87,720 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 15/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

14 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

75,000

75,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจุฑารัตน์ เทียมพวง
เสนอราคา 75,000 บาท

นางสาวจุฑารัตน์ เทียมพวง
ราคาจ้ าง 75,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 16/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

15 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

79,800

79,800

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกานต์รวี มัง่ มี
เสนอราคา 79,800 บาท

นางสาวกานต์รวี มัง่ มี
ราคาจ้ าง 79,800 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 17/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

16 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

64,200

64,200

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิวาพร ทองดี
เสนอราคา 64,200 บาท

นางสาวศิวาพร ทองดี
ราคาจ้ าง 64,200 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 18/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

17 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
เสนอราคา 63,000 บาท

นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 19/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

18 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวรภัสสรณ์ สังข์ดิษญ์
เสนอราคา 63,000 บาท

นางสาวรภัสสรณ์ สังข์ดิษญ์
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 20/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

19 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

63,000

63,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
เสนอราคา 63,000 บาท

นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
ราคาจ้ าง 63,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 21/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

20 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

30,000

30,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวพนิตา หมืน่ สวัสดิ์
เสนอราคา 30,000 บาท

นางสาวพนิตา หมืน่ สวัสดิ์
ราคาจ้ าง 30,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 22/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

21 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

30,000

30,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายพลากร ปราณพรม
เสนอราคา 30,000 บาท

นายพลากร ปราณพรม
ราคาจ้ าง 30,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 23/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

22 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

30,000

30,000

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวชื่นกมล เบญจกุล

นางสาวชื่นกมล เบญจกุล
ราคาจ้ าง 30,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 24/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

เสนอราคา 30,000 บาท
23 จัดซื ้อนิตยสาร วารสาร และแต่งตั ้ง
คณะกรรมการตรวจรับงาน

12,000

12,000

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านอรพิน บุญวงศ์
เสนอราคา 12,000 บาท

ร้ านอรพิน บุญวงศ์
ราคาจ้ าง 12,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บซ.ศรป. 1/2562
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

24 จัดซื ้อน ้าดืม่ สาหรับบริ โภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

15,600

15,600

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.ศรป. 2/2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เสนอราคา 15,600 บาท

ราคาจ้ าง 15,600 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

25 จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

20,800

20,800

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
เสนอราคา 20,800 บาท

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
ราคาจ้ าง 20,800 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บซ.ศรป. 3/2562
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

26 จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

18,540

18,540

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
เสนอราคา 18,540 บาท

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
ราคาจ้ าง 18,540 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บซ.ศรป. 4/2562
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
150,000.- บาท

ราคากลาง
(บาท)
150,000.- บาท

1

จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนาที่
เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

2

เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

23,000.- บาท

3

ซื ้อน ้าดืม่

4

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไล บัณฑิตานุกลู
ราคาทีเ่ สนอ 150,000.- บาท

นางวิไล บัณฑิตานุกลู
ราคาทีจ่ ้ าง 150,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
สสผ. จ 1/2562
1 ต.ค.61

23,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ราคาทีเ่ สนอ 23,000.- บาท

บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ราคาทีเ่ ช่า 23,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะเช่า

สสผ. จ 2/2562
1 ต.ค.61

36,000.- บาท

36,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยอดน ้าดืม่
ราคาทีเ่ สนอ 23,000.- บาท

บ.ยอดน ้าดืม่
ราคาทีซ่ ื ้อ 23,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซื ้อ

สสผ. ซ 1/2562
1 ต.ค.61

จ้ างจัดทางานด้ านการบริ หาร
และบริ การของศูนย์บริ การฯ

196,700.- บาท

196,700.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาทีเ่ สนอ 196,700.- บาท

นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาทีจ่ ้ าง 196,700.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 3/2562
2 ต.ค.61

5

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์และ
ให้ บริ การข้ อมูล

147,760.- บาท

147,760.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาทีเ่ สนอ 147,760.-บาท

น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาทีจ่ ้ าง 147,760.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 4/2562
2 ต.ค.61

6

จ้ างจัดทางานเอกสารและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงิน
จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนาระบบบริหาร
และจัดทาเอกสารเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงิน

141,900.- บาท

141,900.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์
ราคาทีจ่ ้ าง 141,900.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 5/2562
2 ต.ค.61

142,560.- บาท

142,560.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์
ราคาทีเ่ สนอ 142,560.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์
ราคาทีจ่ ้ าง 142,560.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 6/2562
2 ต.ค.61

7

น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์
ราคาทีเ่ สนอ 141,900.- บาท

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
123,120.- บาท

(บำท)
123,120.- บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีเ่ สนอ 123,120.- บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีจ่ ้ าง 123,120.- บาท

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 7/2562
2 ต.ค.61

8

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์และ
ให้ บริ การข้ อมูล

9

จ้ างจัดทางานด้ านธุรการและ
ตรวจสอบวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

69,900.- บาท

69,900.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาทีเ่ สนอ 69,900.- บาท

นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาทีจ่ ้ าง 69,900.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 8/2562
2 ต.ค.61

10 จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์และ
ให้ บริ การข้ อมูล

95,250.- บาท

95,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาทีเ่ สนอ 95,250.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาทีจ่ ้ าง 95,250.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 9/2562
2 ต.ค.61

11 จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์และ
ให้ บริ การข้ อมูล

90,670.- บาท

90,670.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี คาชาสัย
ราคาทีเ่ สนอ 90,670.- บาท

น.ส.อรมณี คาชาสัย
ราคาทีจ่ ้ าง 90,670.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 10/2562
2 ต.ค.61

12 จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์และ
ให้ บริ การข้ อมูล

22,500.- บาท

22,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ
ราคาทีเ่ สนอ 22,500.- บาท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ
ราคาทีจ่ ้ าง 22,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 11/2562
2 ต.ค.61

13 จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์และ
ให้ บริ การข้ อมูล

89,050.- บาท

89,050.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์ ต้ อมทอง
ราคาทีเ่ สนอ 89,050.- บาท

น.ส.พรรณารายณ์ ต้ อมทอง
ราคาทีจ่ ้ าง 89,050.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 12/2562
2 ต.ค.61

14 จ้ างเหมาบริการในการจัดทาข้ อมูลใน
การให้ คาแนะนาหรื อคาวินิจฉัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

150,000.- บาท

300,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาพล รัตนพันธุ์
ราคาทีเ่ สนอ 150,000.- บาท

นายชาพล รัตนพันธุ์
ราคาทีจ่ ้ าง 150,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 13/2562
2 ต.ค.61

15 จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมินยา และ
ทบทวนข้ อมูลด้ านยา

159,450.- บาท

159,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีเ่ สนอ 159,450.- บาท

นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีจ่ ้ าง 159,450.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 14/2562
3 ต.ค.61

16 จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารการประชุม

34,950.- บาท

34,950.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ สุทธิประภา
ราคาทีเ่ สนอ 34,950.- บาท

นายสิรวิชญ์ สุทธิประภา
ราคาทีจ่ ้ าง 34,950.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 15/2562
3 ต.ค.61

17 จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารการประชุม

32,550.- บาท

32,550.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาทีเ่ สนอ 32,550.- บาท

น.ส.ปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาทีจ่ ้ าง 32,550.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 16/2562
3 ต.ค.61

18 จ้ างจัดทาและตรวจสอบเอกสาร
เบื ้องต้ นเรื่ องเงิน

72,450.- บาท

72,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาทีเ่ สนอ 72,450.- บาท

น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาทีจ่ ้ าง 72,450.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 17/2562
3 ต.ค.61

19 จ้ างจัดทาข้ อมูลและสืบค้ นข้ อมูลยา

83,100.- บาท

83,100.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี
ราคาทีเ่ สนอ 83,100.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี
ราคาทีจ่ ้ าง 83,100.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 18/2562
3 ต.ค.61

20 จ้ างทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ ้น
ทะเบียนตารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

52,350.- บาท

52,350.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์ คงเพชร
ราคาทีเ่ สนอ 52,350.- บาท

น.ส.นารีรัตน์ คงเพชร
ราคาทีจ่ ้ าง 52,350.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 19/2562
3 ต.ค.61

21 จ้ างทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ ้น
ทะเบียนตารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

52,350.- บาท

52,350.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สรวีย์ ปวีณดารง
ราคาทีเ่ สนอ 52,350.- บาท

น.ส.สรวีย์ ปวีณดารง
ราคาทีจ่ ้ าง 52,350.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 20/2562
3 ต.ค.61

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
90,450.- บาท

(บำท)
90,450.- บาท

23 จ้ างทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ ้น
ทะเบียนตารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

50,400.- บาท

24 จ้ างเหมาบริการทาข้ อมูลในการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ภาพที
ตกรรม
25 สุจ้ าขงจั
ดทาข้เ่ ป็อนมูนวั
ลยา
ประเมินข้ อมูล

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ เธียรผาติ
ราคาทีเ่ สนอ 90,450.- บาท

นายธนพงษ์ เธียรผาติ
ราคาทีจ่ ้ าง 90,450.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 21/2562
3 ต.ค.61

50,400.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาภรณ์ เดชคง
ราคาทีเ่ สนอ 50,400.- บาท

น.ส.ชนาภรณ์ เดชคง
ราคาทีจ่ ้ าง 50,400.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 22/2562
3 ต.ค.61

53,430.- บาท

53,430.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีเ่ สนอ 53,430.- บาท

น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีจ่ ้ าง 53,430.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 23/2562
3 ต.ค.61

90,450.- บาท

90,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.วิรากร ฉัตรมงคลพร
ราคาทีเ่ สนอ 90,450.- บาท

น.ส.วิรากร ฉัตรมงคลพร
ราคาทีจ่ ้ าง 90,450.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 24/2562
3 ต.ค.61

26 จ้ างจัดทาข้ อมูลทะเบียนตารับยาแบบ
e-submission

60,450.- บาท

65,850.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีเ่ สนอ 60,450.- บาท

น.ส.ศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีจ่ ้ าง 60,450.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 25/2562
3 ต.ค.61

27 เช่าอุปกรณ์และระบบในการให้ บริการ
smart counter service

473,000.- บาท

498,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จากัด ราคาที่
เสนอ 473,000.- บาท

บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์
แอนด์ ออร์ แกไนซ์เซอร์ จากัด
ราคาทีเ่ ช่า 473,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะเช่า

สสผ. จ 26/2562
3 ต.ค.61

28 จ้ างเหมาบริการนาร่องระบบsmart
counter service สาหรับผลิตภัณฑ์
สุขภาพระยะที่ 2

403,000.- บาท

500,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง
ราคาทีเ่ สนอ 403,000.- บาท

บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง
ราคาทีจ่ ้ าง 403,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 27/2562
4 ต.ค.61

29 จ้ างทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการขึ ้น
ทะเบียนตารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

24,000.- บาท

24,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นารี สมเผ่า
ราคาทีเ่ สนอ 24,000.- บาท

น.ส.นารี สมเผ่า
ราคาทีจ่ ้ าง 24,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 28/2562
4 ต.ค.61

30 จ้ างเหมาบริการนาร่องระบบsmart
counter service ฯ

475,000.- บาท

475,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จากัด ราคาที่
เสนอ 475,000.- บาท

บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์
แอนด์ ออร์ แกไนซ์เซอร์ จากัด
ราคาทีจ่ ้ าง 475,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 29/2562
4 ต.ค.61

31 จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์และ
ให้ บริ การข้ อมูล

36,000.- บาท

36,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก วุฒิญาโณ
ราคาทีเ่ สนอ 36,000.- บาท

น.ส.กมลชนก วุฒิญาโณ
ราคาทีจ่ ้ าง 36,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 30/2562
4 ต.ค.61

10,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน อรพิน บุญวงษ์
โดยนางสุวรรณา มณีนพ
ราคาทีเ่ สนอ 10,000.- บาท

ร้ าน อรพิน บุญวงษ์
โดยนางสุวรรณา มณีนพ
ราคาทีซ่ ื ้อ 10,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซื ้อ

สสผ. ซ 2/2562
2 ต.ค.61

27,606.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 27,606.- บาท

บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จากัด
ราคาทีซ่ ื ้อ 27,606.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซื ้อ

สสผ. ซ 3/2562
11 ต.ค.62

22 จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมินข้ อมูล
และทบทวนข้ อมูลยา

และทบทวนข้ อมูลยา

32 ซื ้อหนังสือพิมพ์

33 ซื ้อกระดาษ A4

10,000.- บาท

27,606.- บาท

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

34 ซื ้อวัสดุสานักงาน

35 ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
56,807.37 บาท

(บำท)
56,807.37 บาท

105,000.- บาท

105,000.- บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาราลักษม์ ซัพพลาย จก.
ราคาทีเ่ สนอ 56,807.37 บาท

บ.ธาราลักษม์ ซัพพลาย จก.
ราคาทีซ่ ื ้อ 56,807.37 บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซื ้อ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. ซ 4/2562
19 ต.ค.62

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน Y&Y
ราคาทีเ่ สนอ 105,000.-บาท

ร้ าน Y&Y
ราคาทีซ่ ื ้อ 105,000.-บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซื ้อ

สสผ. ซ 5/2562
19 ต.ค.62
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