
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัด ุ 12,914.70             12,914.70            เฉพาะเจาะจง  บ.ซีโอแอล จ ากดั(มหาชน)

ราคา 12,914.70 บาท

 บ.ซีโอแอล จ ากดั(มหาชน)

ราคา 12,914.70 บาท

หลกัเกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่

เป็นมาตรฐาน
       ตสน.ซ.1/2562          

ลว. 9 ตลุาคม 61

2 จ้างเหมาบริการ 27,846.00 27,846.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมย์พร บวัเพ็ง

ราคา 27,846 บาท

นางสาวภริมย์พร บวัเพ็ง

ราคา 27,846 บาท

ผู้ มีประสบการณ์เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  ตสน.จ.1/2562 

ลว. 3 ตลุาคม 2561

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

รายช่ือ ราคาทีเ่สนอ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน 75,500 บ. 75,500 บ. เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนฐัการจน์ พนัธ์มฆัวาฬ 75,500 บ. น.ส.ธนฐักาญจน์ พนัธ์มฆัวาฬ 75,500 บ. ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที ่ก.พ.ร. 1/2562 

ลงวนัที ่1 ต.ค.61

2 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 15,000 บ. 0.23 บ./แผ่น เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์   0.23 บ./แผ่น บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์   0.23 บ./แผ่น มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที ่ก.พ.ร. 2/2562

แอนด์เซอร์วสิ จ ากดั แอนด์เซอร์วสิ จ ากดั ลงวนัที ่2 ต.ค.61

3 ซือ้น า้ดืม่ 10,000 บ. โหลละ 60 บาท เฉพาะเจาะจง ยอดน า้ดืม่ ราคาทีเ่สนอ 60 บ. ยอดน า้ดืม่ ราคาทีเ่สนอ 60 บ. มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่ซือ้เลขที ่ก.พ.ร. 3/2562

ลงวนัที ่2 ต.ค.61

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเชา่เคร่ืองฉีดสเปร์ย 12,840.-บาท 12,840.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทดิล 12,840.-บาท บริษัท เร็นโทดิล 12,840.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 1/2562

น า้หอมอตัโนมตัิ จ านวน อินนิเซียล (ประเทศไทย) อินนิเซียล (ประเทศไทย) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ในรอบเดือน ตลุาคม 2561

ช่ือหน่วยงาน ........กลุม่พฒันาระบบบริหาร..........

วนัที ่1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน....ตุลำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 เคร่ือง จ ากดั จ ากดั ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 70,860.-บาท 70,860.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐัพร กญัชาญ 70,860.-บาท น.ส. ณฐัพร กญัชาญ 70,860.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 2/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 67,500.-บาท 67,500.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. พฒัน์นรี สินทรัพย์ 67,500.-บาท น.ส. พฒัน์นรี สินทรัพย์ 67,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 3/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 64,890.-บาท 64,890.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฐักาญจน์ โมราเรือง 64,890.-บาท น.ส. ณฐักาญจน์ โมราเรือง 64,890.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 4/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 69,870.-บาท 69,870.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 69,870.-บาท น.ส.ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 69,870.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 5/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 67,950.-บาท 67,950.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กนัยกร ศรีชยักลู 67,950.-บาท น.ส. กนัยกร ศรีชยักลู 67,950.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 6/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนญัญา อ่วมป่ัน 30,000.-บาท น.ส.ชนญัญา อ่วมป่ัน 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 7/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 84,960.-บาท 84,960.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. คีตภทัร์ นุน่นาแซง 84,960.-บาท น.ส. คีตภทัร์ นุน่นาแซง 84,960.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 8/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 84,960.-บาท 84,960.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิคม กลอ่มทอง 84,960.-บาท นายนิคม กลอ่มทอง 84,960.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 9/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 67,760.-บาท 67,760.-บาท เฉพาะเจาะจง นางธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดา 67,760.-บาท นางธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดา 67,760.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 10/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 52,160.-บาท 52,160.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ศรีมว่ง 52,160.-บาท นายมานิตย์ ศรีมว่ง 52,160.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 11/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 37,800.-บาท 37,800.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ช่ืนกมล จิตจ านงค์ 37,800.-บาท น.ส.ช่ืนกมล จิตจ านงค์ 37,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 12/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 108,420.-บาท 108,420.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสมภพ เสมาทอง 108,420.-บาท นายสมภพ เสมาทอง 108,420.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 13/2562

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 60,720.-บาท 60,720.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 60,720.-บาท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 60,720.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 14/2562

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 57,750.-บาท 57,750.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. พชัรินทร์ เอกมาตย์ 57,750.-บาท น.ส. พชัรินทร์ เอกมาตย์ 57,750.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 15/2562

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 50,400.-บาท 50,400.-บาท เฉพาะเจาะจง นางอนษุรา พุม่ขู่ 50,400.-บาท นางอนษุรา พุม่ขู่ 50,400.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 16/2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 95,370.-บาท 95,370.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อญัชลี ตระกลู 95,370.-บาท น.ส. อญัชลี ตระกลู 95,370.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 17/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 94,920.-บาท 94,920.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จิตรปลืม้ 94,920.-บาท น.ส. ยิง่ลกัษณ์ จิตรปลืม้ 94,920.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 18/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 94,050.-บาท 94,050.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงษ์อนนัต์ หงษ์เผือก 94,050.-บาท นายพงษ์อนนัต์ หงษ์เผือก 94,050.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 19/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 88,560.-บาท 88,560.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกญัญณตัิ จนัประภาส 88,560.-บาท นางกญัญณตัิ จนัประภาส 88,560.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 20/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 82,770.-บาท 82,770.-บาท เฉพาะเจาะจง นายประพฒัน์ ดวงสกลุ 82,770.-บาท นายประพฒัน์ ดวงสกลุ 82,770.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 21/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 79,620.-บาท 79,620.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. วรรณิภา พิทกัษ์สินธุ์ 79,620.-บาท น.ส. วรรณิภา พิทกัษ์สินธุ์ 79,620.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 22/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 78,870.-บาท 78,870.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอิสรพงศ์ ดวงกดุัน่ 78,870.-บาท นายอิสรพงศ์ ดวงกดุัน่ 78,870.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 23/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

24 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 64,620.-บาท 64,620.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวนิยั โตเขียว 64,620.-บาท นายวนิยั โตเขียว 64,620.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 24/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 53,040.-บาท 53,040.-บาท เฉพาะเจาะจง นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ 53,040.-บาท นางเยาวฉัตร์ ประทีปชาญพิสิฐ 53,040.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 25/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 48,000.-บาท 48,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายไตรสิทธ์ิ จนัประภาส 48,000.-บาท นายไตรสิทธ์ิ จนัประภาส 48,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 26/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 65,070.-บาท 65,070.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวฒิุ ทิมโล่ 65,070.-บาท นายวฒิุ ทิมโล่ 65,070.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 27/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 58,950.-บาท 58,950.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ศรีจรัส 58,950.-บาท นายนิรันดร์ ศรีจรัส 58,950.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 28/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 56,700.-บาท 56,700.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวษิณ ุเนตรพงษ์ 56,700.-บาท นายวษิณ ุเนตรพงษ์ 56,700.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 29/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 54,000.-บาท 54,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอนรัุกษ์ จนัประภาส 54,000.-บาท นายอนรัุกษ์ จนัประภาส 54,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 30/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

31 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 28,770.-บาท 28,770.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. วรว ีการะเกตุ 28,770.-บาท น.ส. วรว ีการะเกตุ 28,770.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 31/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 64,560.-บาท 64,560.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา วชัระดิษฐ์ 64,560.-บาท น.ส.สนิุสา วชัระดิษฐ์ 64,560.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 32/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 62,370.-บาท 62,370.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กญัญ์วรา บญุคล้าย 62,370.-บาท น.ส. กญัญ์วรา บญุคล้าย 62,370.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 33/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 60,165.-บาท 60,165.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อวยพร ค าอ่อน 60,165.-บาท น.ส. อวยพร ค าอ่อน 60,165.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 34/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 31,500.-บาท 31,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพสันยั อ่อนน้อม 31,500.-บาท นายพสันยั อ่อนน้อม 31,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 35/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 30,000.-บาท น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 36/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บาท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 37/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างดแูลบ ารุงรักษาระบบ 58,850.-บาท 58,850.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สแควร์ ไนน์ 58,850.-บาท บริษัท สแควร์ ไนน์ 58,850.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 38/2562

สญัญาณเตือนเพลิงไหม้ กรุ๊ป จ ากดั กรุ๊ป จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จ้างดแูลระบบกระจายเสียง 64,800.-บาท 64,800.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานนท์ แก้วด้วง 64,800.-บาท นายมานนท์ แก้วด้วง 64,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 39/2562

ตามสายฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 จ้างดแูลบ ารุงรักษาเคร่ือง 19,260.-บาท 19,260.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 19,260.-บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 19,260.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 40/2562

ปัม้น า้ฯ ดีเซลพาวเวอร์ ออล ดีเซลพาวเวอร์ ออล เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 จ้างให้บริการก าจดัปลวก มด 57,780.-บาท 57,780.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เพสท์เทค จ ากดั 57,780.-บาท บริษัท เพสท์เทค จ ากดั 57,780.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 41/2562

แมลงสาบฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 จ้างดแูลบ ารุงรักษาลิฟต์ 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 96,000.-บาท บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 96,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 42/2562

ส านกังานฯ แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากดั แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จ้างดแูลและบ ารุงรักษาระบบ 37,500.-บาท 37,500.-บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 37,500.-บาท การไฟฟ้านครหลวง 37,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 43/2562

ไฟฟ้าภายในอาคาร อย. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 จ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือ 30,816.-บาท 30,816.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิกฟิคมารีน 30,816.-บาท บริษัท แปซิกฟิคมารีน 30,816.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 44/2562

พร้อมผ้าเช็ดมือม้วน แอนด์ เทรดดิง้ฯ แอนด์ เทรดดิง้ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 จ้างดแูลบ ารุงรักษาตู้สาขา 96,300.-บาท 96,300.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั 96,300.-บาท บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั 96,300.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 45/2562

โทรศทัพ์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

46 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 28,770.บาท 28,770.บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. วรว ีการะเกตุ 28,770.บาท น.ส. วรว ีการะเกตุ 28,770.บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 46/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 64,600.-บาท 64,600.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. สนิุสา วชัระดิษฐ์ 64,600.-บาท น.ส. สนิุสา วชัระดิษฐ์ 64,600.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 47/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

48 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 62,370.-บาท 62,370.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กญัญ์วรา บญุคล้าย 62,370.-บาท น.ส. กญัญ์วรา บญุคล้าย 62,370.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 48/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 60,165.-บาท 60,165.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อวยพร ค าอ่อน 60,165.-บาท น.ส. อวยพร ค าอ่อน 60,165.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 49/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

50 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 31,500.-บาท 31,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนสัมยั อ่อมน้อม 31,500.-บาท นายนสัมยั อ่อมน้อม 31,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 50/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 30,000.-บาท น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 51/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บาท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 52/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 46,800.-บาท 46,800.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพิบลูย์ บานช่ืน 46,800.-บาท นายพิบลูย์ บานช่ืน 46,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 53/2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

54 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 28,350.-บาท 28,350.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 28,350.-บาท น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 28,350.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 54/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

55 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 34,395.-บาท 34,395.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ภทัราวดี ภริมย์รักษ์ 34,395.-บาท น.ส. ภทัราวดี ภริมย์รักษ์ 34,395.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 55/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,900.-บาท 30,900.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริรักษ์ เลีย้วจู 30,900.-บาท น.ส. ศิริรักษ์ เลีย้วจู 30,900.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 56/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

57 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา โกสิลา 30,000.-บาท น.ส.อารียา โกสิลา 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 57/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 ซือ้อปุกรณ์กระจายสญัญาณ 147,000.-บาท 147,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 147,000.-บาท ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 147,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 1/2562

ภาพฯ เซอร์วสิ เซอร์วสิ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 ซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภค 240,000.-บาท 240,000.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงงานต้นแบบเพ่ือการฝึก 240,000.-บาท โรงงานต้นแบบเพ่ือการฝึก 240,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 2/2562

จ านวน 4 รายการ อบรมและผลิตน า้ดืม่บรรจุ อบรมและผลิตน า้ดืม่บรรจุ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ขวด (ต้นน า้) ขวด (ต้นน า้) ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรพร  วฒิุภานนัท์ 27,000.-บาท น.ส.ศิรพร  วฒิุภานนัท์ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 58/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

61 จ้างพิมพ์สติก๊เกอร์ติดรถยนต์ฯ 13,000.-บาท 13,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัอกัษรกราฟฟิค 13,000.-บาท หจก.ส านกัอกัษรกราฟฟิค 13,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 59/2562

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

62 ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังานระบบ 40,600.-บาท 40,600.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 40,600.-บาท ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 40,600.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 3/2562

กล้องวงจรปิด 1 รายการ เซอร์วสิ เซอร์วสิ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

63 ซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค์ 60,455.-บาท 60,455.-บาท เฉพาะเจาะจง นาวาเฟอร์นิเจอร์ 60,455.-บาท นาวาเฟอร์นิเจอร์ 60,455.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 4/2562

1 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

64 ซือ้ตู้เก็บเอกสาร 1 รายการ 75,000.-บาท 75,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ 75,000.-บาท บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ 75,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 5/2562

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 ซือ้เคร่ืองเลน่มิกเสียงและเคร่ือง 112,232.30 บาท 112,232.30 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ ซิสเต็ม 112,232.30 บาท บริษัท เอฟ เอ ซิสเต็ม 112,232.30 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 6/2562

เลน่ DVD แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จ ากดั แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

66 ซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร 19,260.-บาท 19,260.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 19,260.-บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 19,260.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 7/2562

1 รายการ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

67 ซือ้เก้าอี ้1 รายการ 16,483.35 บาท 16,483.35 บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 16,483.35 บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 16,483.35 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 8/2562

เอ็น เค โปรเทส เอ็น เค โปรเทส เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

68 ซือ้หนงัสือพิมพ์ 75,240.-บาท 75,240.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อรพินบญุวงษ์ 75,240.-บาท ร้าน อรพินบญุวงษ์ 75,240.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 9/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

69 ซือ้วสัดสุ านกังาน 19,740.-บาท 19,740.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นสามญั 19,740.-บาท ห้างหุ้นสว่นสามญั 19,740.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 10/2562

จ านวน 3 รายการ  บ.ีวาย ซพัพลาย บ.ีวาย ซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่31 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

70 จ้างดแูลท าความสะอาด 4,169,148.-บาท 4,169,148.-บาท e-bidding บริษัท ไนซ์ เนทเวร์ิ จ ากดั 4,169,148.-บาท บริษัท ไนซ์ เนทเวร์ิ จ ากดั 4,169,148.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่3/2562

ส านกังานฯ บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี ่เซอร์วสิ จ. 4,559,520.-บาท เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จ ากดั 4,806,240.-บาท ภายในวงเงินงบ

บ. รักษาความปลอดภยักลุธิชา จ. 4,250,136.-บาท ประมาณ

71 จ้างดแูลสนามหญ้าและต้นไม้ 1,590,000.-บาท 1,590,000.-บาท e-bidding บริษัท ราเชนทร์ 1,590,000.-บาท บริษัท ราเชนทร์ 1,590,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่4/2562

รอบส านกังานฯ อินเตอร์เนชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่แนล เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

บ.พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วสิ จ. 1,656,039.-บาท ภายในวงเงินงบ

บ.กรีนแคร์ โปรเฟสชัน่แนล จ. 1,658,934.42 บาท ประมาณ

บริษัท ทรูวนั จ ากดั 1,620,000.-บาท

บ.ทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จ. 1,621,050.-บาท

72 จ้างพนกังานรักษาความ 4,956,240.-บาท 4,956,240.-บาท เฉพาะเจาะจง ส านกังานรักษาความปลอด 4,956,240.-บาท ส านกังานรักษาความปลอด 4,956,240.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่6/2562

ปลอดภยัภายในอาคาร ภยัองค์การสงเคราะห์ ภยัองค์การสงเคราะห์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

(1-6) ทหารผ่านศกึ ทหารผ่านศกึ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

73 จ้างดแูลรักษาท าความสะอาด 193,456.-บาท 193,456.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 193,456.-บาท ร้านฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 193,456.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่7/2562

เคร่ืองปรับอากาศภายใน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

อาคาร อย. (1-6) ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

74 เชา่พืน้ทีฝ่ากเก็บเอกสาร 113,160.-บาท 113,160.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 113,160.-บาท บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 113,160.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่8/2562

จ านวน 1 งาน จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

75 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 285,600.-บาท 285,600.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 285,600.-บาท บริษัท ริโก้ 285,600.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่9/2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

จ านวน 7 เคร่ือง (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

76 จ้างซอ่มรถยนต์ฯ 39,911.-บาท 39,911.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พระนครออโต้แอร์ 39,911.-บาท หจก.พระนครออโต้แอร์ 39,911.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่60/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

77 จ้างปฏบิตัิงานที ่อย. 180,000.-บาท 180,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนธ์ อางตระกลู 180,000.-บาท นายประพนธ์ อางตระกลู 180,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่61/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

78 จ้างปฏบิตัิงานที ่อย. 150,000.-บาท 150,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ปรีชาทวกิีจ 150,000.-บาท นายสมชาย ปรีชาทวกิีจ 150,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่62/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

79 จ้างปฏบิตัิงานที ่อย. 150,000.-บาท 150,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวชิระ อ าพนธ์ 150,000.-บาท นายวชิระ อ าพนธ์ 150,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่62/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

80 ซอ่มเปลีย่นวงกบประตู 20,865.-บาท 20,865.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 20,865.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 20,865.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่65/2562

อลมิูเนียมฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

81 ซอ่มบอ่ปนู&ฝาคอนกรีดฯ 5,885.-บาท 5,885.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 5,885.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 5,885.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่66/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

82 ซอ่มเปลีย่นโถปัสสาวะห้องน า้ 7,490.-บาท 7,490.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 7,490.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 7,490.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่67/2562

ชายอาคาร 1 ชัน้ 2 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

83 ซอ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 2,860.11 บาท 2,860.11 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบรีุ 2,860.11 บาท บริษัท โตโยต้านนทบรีุ 2,860.11 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่68/2562

นง-4662 นนทบรีุ รวม 4 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

รายการ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

84 ซอ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 19,900.-บาท 19,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 19,900.-บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 19,900.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่69/2562

นง-8115 นนทบรีุ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินทีจ่ะ หมายเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห้่อ Canon 99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.1/62

แอนด์ เซอร์วสิ แอนด์ เซอร์วสิ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

เสนอราคา 99,000 บาท ราคาเชา่ 99,000 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 ซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภค 16,800 16,800 เฉพาะเจาะจง โรงงานต้นแบบเพ่ือการอบรม โรงงานต้นแบบเพ่ือการอบรม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.2/62

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลิตน า้ดืม่บรรจขุวด (ต้นน า้) และผลิตน า้ดืม่บรรจขุวด (ต้นน า้) และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

สถาบนัโภชนาการ สถาบนัโภชนาการ ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล และคณุภาพดี เพียงพอ

เสนอราคา 16,800 บาท ราคาซือ้ 480,000 บาท ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างปฏบิตัิงานด้านการจดัท า จดัสง่เอกสาร 27,540 27,540 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ภาวะโชติ นายสถาพร ภาวะโชติ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.3/62

เสนอราคา 27,540 บาท ราคาจ้าง 27,540 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม 2561

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน ตลุาคม 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการ 44,850 44,850 เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.4/62

เสนอราคา 44,850 บาท ราคาจ้าง 44,850 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างปฏบิตัิงานขบัรถยนต์ 34,050 34,050 เฉพาะเจาะจง นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.5/62

เสนอราคา 34,050 บาท ราคาจ้าง 34,050  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างปฏบิตัิงานด้านงานสารบรรณ ประสาน 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาพรรณ ธรรมมญัญู นางสาวชฎาพรรณ ธรรมมญัญู โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.6/62

ติดตาม รับข้อมลูหน่วยงานฯ เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 ซือ้หนงัสือพิมพ์และวรสาร 55,995 55,995 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรพิณ บญุวงษ์ ร้าน อรพิณ บญุวงษ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.7/62

เสนอราคา 55,995 บาท ราคาซือ้ 55,995 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างบ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ ELIB 46,288.20             46,288.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.8/62

แอนด์เซอร์วสิ แอนด์เซอร์วสิ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

เสนอราคา 46,288.20 บาท ราคาจ้าง 46,288.20 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างบริการวชิาการ 58,950 58,950 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.9/62

เสนอราคา 58,950 บาท ราคาจ้าง 58,950 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างด าเนินการด้านระบบคณุภาพ การบริหาร 38,550 38,550 เฉพาะเจาะจง นายทศพร ขาวละเอียด นายทศพร ขาวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.10/62

ความเสีย่งและควบคมุภายใน เสนอราคา 38,550 บาท ราคาจ้าง 38,550 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างปรับปรุงระบบข้อมลูสารสนเทศ 56,550 56,550 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ธญัญากรณ์ นายกฤษณะ ธญัญากรณ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.11/62

ทางวชิาการ เสนอราคา 56,550 บาท ราคาจ้าง 56,550 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 จ้างจดัเตรียมข้อมลูและประสานด้านติดตาม 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนุาริสา งามทวี นางสาวสนุาริสา งามทวี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.12/62

ประเมินผล เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

13 จ้างจดัเตรียมข้อมลูและประสานด้านติดตาม 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.13/62

ประเมินผล เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 1 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หน่วยงาน

14 ซือ้ตู้เย็นขนาดไมน้่อยกวา่ 10 คิว 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล พี เอ็น บริษัท แอล พี เอ็น โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.14/62

ยีห้่อ MITSUBISH (งบลงทนุ) ซีสเต็มส์ จ ากดั ซีสเต็มส์ จ ากดั และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

เสนอราคา 22,500 บาท ราคาซือ้ 22,500 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

15 ซือ้เคร่ืองบนัทกึเสียง Sony UX Series 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะฟินิกช์ (2016) จ ากดั บริษัท เดอะฟินิกช์ (2016) จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.15/62

ICD-UX560Fs (งบลงทนุ) เสนอราคา 4,500 บาท ราคาซือ้ 4,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

16 ซือ้เคร่ืองปรับอากาศอีมิเน้นท์ ชนิดแขวน 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.16/62

ใต้ฝ้า (งบลงทนุ) เสนอราคา 32,000 บาท ราคาซือ้ 32,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

17 ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน 114,512 114,512 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.17/62

(โต๊ะท างาน,เก้าอีท้ างาน,และตู้เหล็ก) เสนอราคา 114,512 บาท ราคาซือ้ 114,512 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

(งบลงทนุ) ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านประสาน 42,600 42,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวนณัฐิกา ดรุาศวนิ นางสาวนณัฐิกา ดรุาศวนิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.18/62

ตา่งประเทศ เสนอราคา 42,600 บาท ราคาจ้าง 42,600 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านธรุการ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกมล จิตต์สนุทร นางสาวศิริกมล จิตต์สนุทร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.19/62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

20 จ้างด าเนินการจดัท าโครงการกิจกรรมแลก 25,410 25,410 เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชา เทพสภุา นางสาวณชัชา เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.20/62

เปลีย่นเรียนรู้ของ อ.ย. เสนอราคา 25,410 บาท ราคาจ้าง 25,410 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

21 จ้างด าเนินงานโครงการจดัท าวารสารอาหาร 40,005 40,005 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.21/62

และยา เสนอราคา 40,005 บาท ราคาจ้าง 40,005 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

22 จ้างด าเนินการจดัท าและประสานงานการ 55,740 55,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ นางสาวสิริมา ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.22/62

พฒันาสมรรถนะบคุลากร อย.ฯ เสนอราคา 55,740 บาท ราคาจ้าง 55,740 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

23 จ้างปฏบิตัิงานด้านวชิาการ 59,850 59,850 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.23/62

เสนอราคา 59,850 บาท ราคาจ้าง 59,850 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 2 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

24 ซือ้จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (งบลงทนุ) 33,705 33,705 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์ไลฟ์ จ ากดั บริษัท ไวส์ไลฟ์ จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.24/62

เสนอราคา 33,705 บาท ราคาซือ้ 33,705 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 3 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

25 จ้างรวบรวมจดัเอกสาร จดักลุม่ข้อมลู 50,610 50,610 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.25/62

E-File ประเมินแบบรายงานเหตกุารณ์ฯ เสนอราคา 50,610 บาท ราคาจ้าง 50,610 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 3 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

26 จ้างปฏบิตัิงานบนัทกึเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ 54,600 54,600 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.26/62

จากการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพฯ เสนอราคา 54,600 บาท ราคาจ้าง 54,600 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 3 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

27 จ้างบนัทกึรายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ 59,436 59,436 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญานฐั นาคข า นางสาวกญัญานฐั นาคข า โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.27/62

จากการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพฯ เสนอราคา 59,436 บาท ราคาจ้าง 59,436 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 5 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

28 จ้างปฏบิตัิงานจดัท าข้อมลูในเวบ็ไซต์ 50,922 50,922 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.28/62

ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์ฯ เสนอราคา 50,922 บาท ราคาจ้าง 50,922 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 5 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

29 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านด าเนิน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา มีทรัพย์ นายเจษฎา มีทรัพย์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.29/62

งานตา่งประเทศ เสนอราคา 45,000 บาท ราคาจ้าง 45,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 10 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

30 จ้างปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นางกลุนาถ ปทมุสตูิ นางกลุนาถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.30/62

ปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 50,000 บาท ราคาจ้าง 50,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 10 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

31 จ้างติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งและย้ายจดุ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.31/62

โปรเจคเตอร์ ณ ห้องประชมุกองแผนงานฯ เสนอราคา 4,000 บาท ราคาจ้าง 4,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 16 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

32 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่แผนปฏบิตัิการ 7,748.94               7,748.94              เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.32/62

งานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ฯ เสนอราคา 7,748.94 บาท ราคาจ้าง 7,748.94 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 19 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

33 จ้างพฒันากฎหมายสารเคมีของประเทศ 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง นางยวุรี อินนา นางยวุรี อินนา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.33/62

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอราคา 400,000 บาท ราคาจ้าง 400,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 22 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

34 จ้างจดัท าข่าวสารความปลอดภยัด้านเคมี 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง หจก ส านกัพิมพ์กราฟฟิค หจก ส านกัพิมพ์กราฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.34/62

วตัถปีุที ่24 แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 22 ตลุาคม 2561

เสนอราคา 40,000 บาท ราคาจ้าง 40,000 บาท ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

35 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่หนงัสืออย.เดินหน้า 3,885 3,885 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี นางสาวสนุนัทา เหมาะภกัดี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.35/62

สู ่5 ทศวรรษ เสนอราคา 3,885 บาท ราคาจ้าง 3,885 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 26 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

36 จ้างติดตัง้ไฟสอ่งสวา่งและซอ่มแซมทรัพย์ 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.36/62

สินทีใ่ช้ในราชการ เสนอราคา 6,300 บาท ราคาจ้าง 6,300 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ให้กบักองควบคมุ 164,000 164,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลแฟนต์ จ ากดั บริษัท แอลแฟนต์ จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่ซือ้ เลขที ่บช.ศ. 1/2562

วตัถเุสพติด ราคาทีเ่สนอ 164,000บาท ราคาทีต่กลงซือ้ 164,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ฯ) วนัที ่12 ตลุาคม 2561

2 ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ให้กบัส านกัควบคมุ 154,000 154,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลแฟนต์ จ ากดั บริษัท แอลแฟนต์ จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่ซือ้ เลขที ่บช.ศ. 2/2562

เคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย ราคาทีเ่สนอ 154,000 บาท ราคาทีต่กลงซือ้ 154,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ฯ) วนัที ่8 ตลุาคม 2561

3 ซือ้น า้ดืม่ (ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562) 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่ซือ้ เลขที ่บช.ศ. 3/2562

ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท ราคาทีต่กลงซือ้ 12,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

4 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 13,100 13,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์ บริษัท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่ซือ้ เลขที ่บช.ศ. 4/2562

แอฟพลิเคชัน่ จ ากดั ราคาทีต่กลงซือ้ 13,100 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่19 ตลุาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 13,100 บาท

5 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 90,568 90,568 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากดั บริษัท โฟทีก้า จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่ซือ้ เลขที ่บช.ศ. 5/2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม 2561

ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ

วนัที ่ 31 ตลุาคม 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ราคาทีเ่สนอ 90,568 บาท ราคาทีต่กลงซือ้ 90,568 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่ 19 ตลุาคม  2561

6 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ของส านกังาน 396,000 396,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จดั บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 1/2562

คณะกรรมการอาหาและยา ประจ าเดือน ราคาทีเ่สนอ 396,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 396,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

ตลุาคม 2561

7 จ้างเหมาบริการงานด้านธรุการ 69,960 69,960 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนดัดา จนัทะบตัร์ น.ส.ปนดัดา จนัทะบตัร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 2/2562

(ตลุาคม 2561  - มีนาคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 69,960 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 69,960 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

8 จ้างเหมาบริการงานด้านธรุการ 88,840 88,840 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ละลายสตุ น.ส.นวรัตน์ ละลายสตุ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 3/2562

(ตลุาคม 2561  - มกราคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 88,840 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 88,840 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

9 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 63,600 63,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์ แจม่วรรณ์ น.ส.จิราภรณ์ แจม่วรรณ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจศ. 4/2562

สารสนเทศ (ตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 63,600 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 63,600 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

10 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 63,600 63,600 เฉพาะเจาะจง นายระวพีงศ์ วรศกัดิพ์งศ์ นายระวพีงศ์ วรศกัดิพ์งศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 5/2562

สารสนเทศ (ตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 63,600 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 63,600 บาท ภา่ยในวเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

11 จ้างเหมาบริการงานด้านพสัดุ 81,840 81,840 เฉพาะเจาะจง น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 6/2562

(ตลุาคม 2561 - มกราคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 81,840 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 81,840 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

12 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา รุจิพืช นายปัญญา รุจิพืช มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 7/2562

สารสนเทศ (ตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562 ราคาทีเ่สนอ 78,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 78,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

13 จ้างเหมาบริการงานด้านพสัดุ 95,400 95,400 เฉพาะเจาะจง นางสธุานนัท์ สอาดดี นางสธุานนัท์ สอาดดี มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 8/2562

 (ตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 95,400 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 95,400 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

14 จ้างเหมาบริการงานด้านพสัดุ 94,140 94,140 เฉพาะเจาะจง น.ส.เนติมา โชติชว่ง น.ส.เนติมา โชติชว่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 9/2562

(ตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 94,140 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 94,140 บาท ภา่ยในวงงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

15 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 78,000 78,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาดา โพดาพล น.ส.วภิาดา โพดาพล มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 10/2562

สารสนเทศ (ตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 78,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 78,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

16 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 70,596 70,596 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ พร้อมบญุสิริ นายสหรัฐ พร้อมบญุสิริ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 11/2562

สารสนเทศ (ตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562) ราคาทีเ่สนอ 70,596 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 70,596 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หรือจ้าง

17 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจ.ศ. 12/2562

(ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562) ราคาทีเ่สนอ 50,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 50,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่4 ตลุาคม 2561

18 จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3,800,000 3,800,000 e-bidding บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม สญัญาจ้าง เลขที ่1/2562

(Network) (มหาชน) (มหาชน) ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่1 ตลุาคม 2560

ราคาทีเ่สนอ 3,793,200 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 3,770,000 บาท

19 บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย 1,600,000 1,600,000 e-bidding บริษัท ฟิวชัน่ โซลขูัน่ จ ากดั บริษัท ฟิวชัน่ โซลขูัน่ จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม สญัญาจ้าง เลขที ่2/2562

(Physical Machine) ราคาทีเ่สนอ 1,595,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,590,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่1 ตลุาคม 2561

20 บ ารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบเช่ือมโยง 1,188,000 1,300,000 e-bidding บริษัท สมาร์ท อลัลายแอนด์ จ ากดั บริษัท สมาร์ท อลัลายแอนด์ จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม สญัญาจ้าง เลขที ่5/2562

ข้อมลูโลจิสติกส์ กบักรมศลุกากร ผ่านระบบ ราคาทีเ่สนอ 1,224,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 1,188,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่1 ตลุาคม 2561

National Single Window 

21 เชา่วงจรอินเตอร์เน็ต (Internet) 790,000 790,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสม สญัญาจ้าง เลขที ่9/2562

ราคาทีเ่สนอ 790,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 790,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที ่29 ตลุาคม 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินทีจ่ะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้เก้าอีส้ านกังาน จ านวน 13 ตวั 57,069.95 บาท

ไมเ่คยจดัซือ้จดั

จ้างภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)/

57,069.95 บาท

เพ่ือใช้ในการปฏบิตัิราชการภายในกลุม่กฎหมาย

อาหารและยาและทดแทนของเดิมทีช่ ารุด
ซ/1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม 2561

กลุม่กฎหมายอาหารและยา

วนัที ่19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

แบบ สขร.1 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 200 รีม 18,404 บาท

18,404 บาท ราคา

ทีเ่คยซือ้ครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอจี

 จ ากดั/18,404 บาท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิ

นเนอจี จ ากดั/18,404 บาท

เพ่ือใช้ในการปฏบิตัิราชการภายในกลุม่กฎหมาย

อาหารและยาและเพ่ือให้ทนัตอ่การใช้งาน
ซ/2/2562 ลว.1 ต.ค.61

3
จ้างเหมาปฎบิตัิงานพิมพ์เอกสาร 

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า
46,500

46,500 บาท ราคา

ทีเ่คยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/46,500

 บาท

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/

46,500 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มีความ

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ เห็นควรจดัจ้างบคุคล

มาปฏบิตัิงานด้านพิมพ์เอกสาร

จ/1/2562 ลว.1 ต.ค.61

4
จ้างเหมาปฎบิตัิงานบนัทกึข้อมลู

กฎหมาย นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์
52,500

52,500 บาท ราคา

ทีเ่คยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/

52,500 บาท

นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/

52,500 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มีความ

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ เห็นควรจดัจ้างบคุคล

มาปฏบิตัิงานด้านบนัทกึข้อมลูกฏหมาย

จ/2/2562 ลว.1 ต.ค.61

5

จ้างเหมาปฎบิตัิงานขบัรถยนต์สว่น

ราชการ หมายเลขทะเบยีน นง 5820 

นนทบรีุ นายโดม จ าสมศกัดิ์
40,500

40,500 บาท ราคา

ทีเ่คยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท

เน่ืองจากพนกังานขบัรถยนต์สว่นกลางของกลุม่

กฎหมายอาหารและยาได้เกษียณอายรุาชการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มีความ

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ

จ/3/2562 ลว.1 ต.ค.61

6
จ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ต.ค.61 - 

30 ก.ย.62
42,000

42,000 บาท ราคา

ทีเ่คยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอส.เอ็ม.อี.

เซอร์วสิ ซพัพลาย/42,000 บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอส.เอ็ม.อี.

เซอร์วสิ ซพัพลาย/42,000 บาท

เพ่ือใช้ในการปฏบิตัิราชการภายในกลุม่กฎหมาย

อาหารและยา
จ/4/2562 ลว.1 ต.ค.61

7

จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศภายใน

รถยนต์สว่นราชการ หมายเลขทะเบยีน

 นง 5820

4,440.50 บาท

40,500 บาท ราคา

ทีเ่คยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นสว่นจ ากดัพระนครออโต้

แอร์/4,440.50 บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากดัพระนครออโต้

แอร์/4,440.50 บาท

เน่ืองจากระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ราชการ 

หมายเลขทะเบยีน นง 5820 นนทบรีุ ไมท่ างาน จงึ

เห็นควรน ารถเข้าซอ่มเคร่ืองปรับอากาศภายใน

รถยนต์

จ/5/2562 ลว.4 ต.ค.61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8
จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข

ครุภณัฑ์ น.6/56 ป.
4,815 บาท

4,950 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
ร้านฐาปนีย์ แอรื เซอร์วสิ/4,815 

บาท

ร้านฐาปนีย์ แอรื เซอร์วสิ/4,815

 บาท

เพ่ือใช้ในการปฏบิตัิราชการภายในกลุม่กฎหมาย

อาหารและยา และเน่ืองจากเบรคเกอร์และชดุ

สตาร์ทเตอร์คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศฯ

เกิดการช ารุด จงึจ าเป็นต้องเปลีย่นให้อยูใ่นสภาพ

พร้อมใช้งาน

จ/6/2562 ลว.30 ต.ค.61

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

๑ ขออนมุตัิจดัซือ้ตู้กรองน า้ร้อน - น า้เย็น 

(ครุภณัฑ์งานบ้าน/งานครัว) ๑ เคร่ือง

19,900.00 19,900.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากดั  

เสนอราคา เคร่ืองละ ๑๙,๙๐๐ 

บาท

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากดั    

เสนอราคา เคร่ืองละ ๑๙,๙๐๐ 

บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา บซ.พ.๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

86,040.00 86,040.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตยาภณ์ ศรีทอง      

เสนอราคา ๘๖,๐๔๐ บาท

นางสาวฐิตยาภณ์ ศรีทอง          

เสนอราคา ๘๖,๐๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑/๒๕๖๒ ลว. ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

47,310.00 47,310.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ  แมลงภูท่อง       เสนอ

ราคา 47,310 บาท

นายฉกาจ  แมลงภูท่อง          

เสนอราคา 47,310 บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร      

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร      

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

59,400.00 59,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา  เพชรบตุร์     

เสนอราคา ๕๙,๔๐๐ บาท

นางสาวชนิดาภา  เพชรบตุร์     

เสนอราคา ๕๙,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๔/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,780.00 60,780.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาลี ่ ตราช ูเสนอราคา 

๖๐,๗๘๐ บาท

นางสาลี ่ ตราช ูเสนอราคา 

๖๐,๗๘๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๕/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

29,100.00 29,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย       เสนอ

ราคา ๒๙,๑๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย          

เสนอราคา ๒๙,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

ช่ือหน่วยงาน......ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้จดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 256๑ 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

16,000.00 16,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงศกร  ณ พิบลูย์         เสนอ

ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

นายพงศกร  ณ พิบลูย์           

เสนอราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

51,000.00 51,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     เสนอ

ราคา ๕๑,๐๐๐ บาท

นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั        

เสนอราคา ๕๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๘/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

75,840.00 75,840.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง        เสนอ

ราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง            

เสนอราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวนัฉัตร  ผลพิมาย        เสนอ

ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นายวนัฉัตร  ผลพิมาย           

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  นชุนาฎ       เสนอ

ราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

นางสาววนิดา  นชุนาฎ          

เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

84,000.00 84,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายทวชิ  ภูส่า่น  เสนอราคา 

๘๔,๐๐๐ บาท

นายทวชิ  ภูส่า่น  เสนอราคา 

๘๔,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

63,000.00 63,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายปินพชัร์  แสนสวุรรณ    เสนอ

ราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

นายปินพชัร์  แสนสวุรรณ       

เสนอราคา ๖๓,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๓/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

75,840.00 75,840.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัพงษ์  ไตรพิพฒัน์กิจ  

เสนอราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

นายณฐัพงษ์  ไตรพิพฒัน์กิจ     

เสนอราคา ๗๕,๘๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๔/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู       เสนอ

ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

นายสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู          

เสนอราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๕/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

30,000.00 30,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง    

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๖/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  โมกผา       เสนอ

ราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

นางสาวรุ่งนภา  โมกผา          

เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๗/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๑๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ      เสนอ

ราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ        

เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๘/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

30,000.00 30,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสรีุรัตน์  ภูท่อง        เสนอ

ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสรีุรัตน์  ภูท่อง           

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๙/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

62,100.00 62,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสดุา  หีตพฒัน์     

เสนอราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

นางสาวเกษสดุา  หีตพฒัน์       

เสนอราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๐/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

62,100.00 62,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง      เสนอ

ราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง         

เสนอราคา ๖๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๑/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

55,800.00 55,800.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั     

เสนอราคา ๕๕,๘๐๐ บาท

นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั        

เสนอราคา ๕๕,๘๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๒/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

41,400.00 41,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนริสรา  สมุาลี        เสนอ

ราคา ๔๑,๔๐๐ บาท

นางสาวนริสรา  สมุาลี           

เสนอราคา ๔๑,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๓/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

58,200.00 58,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุธิพร  ทบัทอง          เสนอ

ราคา ๕๘,๒๐๐ บาท

นายสทุธิพร  ทบัทอง            

เสนอราคา ๕๘,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๔/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

87,300.00 87,300.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายศราวฒิุ  วาดเขียน        เสนอ

ราคา ๘๗,๓๐๐ บาท

นายศราวฒิุ  วาดเขียน          

เสนอราคา ๘๗,๓๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๕/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

24,000.00 24,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  

เสนอราคา ๒๔,๐๐๐ บาท

นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  

เสนอราคา ๒๔,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๖/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

78,000.00 78,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์  

เสนอราคา ๗๘,๐๐๐ บาท

นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์  

เสนอราคา ๗๘,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๗/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๒๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

32,100.00 32,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพ็ญศร  แก้วใส     

เสนอราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

นางสาววนัเพ็ญศร  แก้วใส       

เสนอราคา ๓๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๘/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

85,920.00 85,920.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ทรงศร        เสนอ

ราคา ๘๕,๙๒๐ บาท

นางสาววนิดา  ทรงศร           

เสนอราคา ๘๕,๙๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๒๙/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

17,400.00 17,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  

เสนอราคา ๑๗,๔๐๐ บาท

นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  

เสนอราคา ๑๗,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๐/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

40,000.00 40,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวจงรัก  เลีย้งถนอม     

เสนอราคา ๔๐,๐๐๐ บาท

นางสาวจงรัก  เลีย้งถนอม       

เสนอราคา ๔๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๑/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

68,400.00 68,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน        เสนอ

ราคา ๖๘,๔๐๐ บาท

นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน          

เสนอราคา ๖๘,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๓/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

83,100.00 83,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์    เสนอ

ราคา ๘๓,๑๐๐ บาท

นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์        

เสนอราคา ๘๓,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๔/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

45,000.00 45,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  สวุรรณวาลี   เสนอ

ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

นางสาวอริสา  สวุรรณวาลี      

เสนอราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๓๕/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๖ ขออนมุตัิเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร   

จ านวน ๒ เคร่ือง

72,000.00 72,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา ๗๒,๐๐๐ บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา ๗๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา บจ.พ.๓๖/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๗ ขออนมุตัิเชา่สถานทีจ่ดัเก็บเอกสาร 99,900.00 99,900.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 

เสนอราคา ๙๙,๙๐๐ บาท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 

จ ากดั เสนอราคา ๙๙,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา บจ.พ.๓๗/๒๕๖๒ ลว.  ๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๘ ขออนมิุจดัจ้างวางทอ่ปะปา 22,000.00 22,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็ทโกร  อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั เสนอราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

บริษัท เร็ทโกร  อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั เสนอราคา ๒๒,๐๐๐

 บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา บจ.พ.๓๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๓๙ ขออนมุตัิด าเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้า

และติดตัง้ระบบโทรศพัท์

48,900.00 48,900.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์       เสนอ

ราคา ๔๘,๙๐๐ บาท

ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์          

เสนอราคา ๔๘,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา บจ.พ.๓๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ตลุาคม

 ๒๕๖๑

๔๐ ขออนมุตัิจดัจ้างด าเนินการรือ้ผนงั

กัน้ห้องหน้าลิฟท์และน าไปใช้ติดตัง้

ผนงักัน้ก้องปฏบิตัิงาน

71,476.00 71,476.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

เสนอราคา ๗๑,๔๗๖ บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั เสนอราคา ๗๑,๔๗๖ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา บจ.พ.๔๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ 

ตลุาคม ๒๕๖๑

๔๑ ขออนมุตัิจดัจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชมุ

958.00 958.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้                เสนอ

ราคา ๙๕๘ บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้                   

เสนอราคา ๙๕๘ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา บจ.พ.๔๑/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ ตลุาคม

 ๒๕๖๑

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมายเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จดัซือ้เอ็กซ์เทอร์นอล ฮาร์ดไดรฟ์ 2,990.00               2,990.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน CHADO 2,990.00                    ร้าน CHADO 2,990.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/181

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกัยา

วนัที ่ 31 ตลุาคม 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้างตรวจสอบค าขอขึน้ทะเบยีน 15,170.00             15,170.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวรรณ ธรุกิจ 15,170.00                  นางสาวโสภาวรรณ ธรุกิจ 15,170.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 41/2562

ต ารับยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างบนัทกึข้อมลูงานสารบรรณ 14,341.00             14,341.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุกร โสธนะ 14,341.00                  นางสาวบษุกร โสธนะ 14,341.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 35/2562

สารบรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างบนัทกึข้อมลูงานสารบรรณ 10,994.00             10,994.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา กลดัเกิด 10,994.00                  นางสาวชลธิชา กลดัเกิด 10,994.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 8/2562

สารบรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างท าหนงัสือเวยีนแจ้งการสง่รายงาน 11,424.00             11,424.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจรีุพร ดวงเพ็ชร 11,424.00                  นางสาวจรีุพร ดวงเพ็ชร 11,424.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 16/2562

จดัท าและตรวจสอบการสง่รายงาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ประจ าปี 2561 ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างท า บริหารและติดตามโครงการ 10,825.00             10,825.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลินี เตชพละ 10,825.00                  นางสาวมาลินี เตชพละ 10,825.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 15/2562

พฒันาระบบสารสนเทศด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างจดัท า และแก้ไขบนัทกึตา่งๆ 9,823.00               9,823.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 9,823.00                    นางสาวศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 9,823.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 9/2562

ของกลุม่พฒันาระบบ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างประสานงานผู้ประกอบการ 9,795.00               9,795.00              เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์กลุ ศิริวาสนคณุ 9,795.00                    นายนิรันดร์กลุ ศิริวาสนคณุ 9,795.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 14/2562

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในระบบ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

สารสนเทศด้านยา ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้างท าหนงัสือเวยีนแจ้งการสง่รายงาน 10,083.00             10,083.00            เฉพาะเจาะจง นายกิติวฒัน์ วฒันวรางกรู 10,083.00                  นายกิติวฒัน์ วฒันวรางกรู 10,083.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 10/2562

จดัท าและตรวจสอบการสง่รายงาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ประจ าปี 2561 ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างตรวจสอบแก้ไขประมวลผลข้อมลู 18,571.00             18,571.00            เฉพาะเจาะจง นายพนะพล จารุภมิู 18,571.00                  นายพนะพล จารุภมิู 18,571.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 12/2562

เก่ียวกบัยาและสรุปผลงานรายเดือน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ของส านกัยา ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างจดัท ารายการทะเบยีนต ารับยา 13,925.00             13,925.00            เฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ อ่ิมสอน 13,925.00                  นายอดิเทพ อ่ิมสอน 13,925.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 13/2562

แผนปัจจบุนัทีต้่องถกูยกเลิก เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

เน่ืองจากไมไ่ด้ผลิต/น าเข้า ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างท าบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงิน 9,950.00               9,950.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวปัญญาพร สิมโสม 9,950.00                    นางสาวปัญญาพร สิมโสม 9,950.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 2/2562

ออกใบนดัฟังผลการพิจารณา และ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

พิมพ์งานในกระบวนงานของค าขอ ภายในวงเงินงบ

ทีมี่ระยะเวลาพิจารณาอนญุาติ ประมาณ

13 จ้างท าบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระเงิน 10,045.00             10,045.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสขุ โชตินยั 10,045.00                  นางสาวพรสขุ โชตินยั 10,045.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 3/2562

ออกใบนดัฟังผลการพิจารณา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

และพิมพ์งานในกระบวนงานของค าขอ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างจดัท าบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ 9,500.00               9,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา บญุรอด 9,500.00                    นางสาวจิรัชยา บญุรอด 9,500.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 4/2562

ช าระเงิน ออกใบนดัฟังผลการพิจารณา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

และพิมพ์งานในกระบวนงานของค าขอ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างท าบนัทกึข้อมลู ออกใบสัง่ช าระ 9,500.00               9,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกณันิกา นุม่ดี 9,500.00                    นางสาวกณันิกา นุม่ดี 9,500.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 5/2562

เงินออกใบนดัฟังผลการพิจารณา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

และพิมพ์งานในกระบวนงาน ภายในวงเงินงบ

ค าขอ ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

16 จ้างตรวจสอบและประเมินค าขอด้าน 22,403.00             22,403.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนัท์ สวนเพชร 22,403.00                  นางสาวมนสันนัท์ สวนเพชร 22,403.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 6/2562

ยาทีพิ่จารณาและอนญุาต เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างให้ค าปรึกษาในขบวนการ 24,146.00             24,146.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอรชนินท์ สขุเณศกลุ 24,146.00                  นางสาวอรชนินท์ สขุเณศกลุ 24,146.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 7/2562

One stop service เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างตรวจสอบเอกสารจดัซือ้จดัจ้าง 19,910.00             19,910.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจงรัก บตัรบตัธนะ 19,910.00                  นางสาวจงรัก บตัรบตัธนะ 19,910.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 19/2562

และตรวจสอบใบส าคญัการเบกิจา่ย เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

งบประมาณ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างบนัทกึข้อมลูงานสารณ 14,240.00             14,240.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกร สทุธินนท์ 14,240.00                  นางสาวกนกกร สทุธินนท์ 14,240.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 18/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างปฏบิตัิหน้าทีพ่นกังานขบัรถยนต์ 12,630.00             12,630.00            เฉพาะเจาะจง นายจนัทรเทพ คงด า 12,630.00                  นายจนัทรเทพ คงด า 12,630.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 20/2562

. . เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างบนัทกึข้อมลูในระบบจดัซือ้จดัจ้าง 13,980.00             13,980.00            เฉพาะเจาะจง นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 13,980.00                  นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 13,980.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 17/2562

ภาครัฐ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างงานประสานข้อมลู จดัเตรียมการ 14,910.00             14,910.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ์ จนัทร์มหเสถียร 14,910.00                  นางสาวพิชามญชุ์ จนัทร์มหเสถียร 14,910.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/109

ประชมุและต าเนินงานด้านสารบรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการระบบ 14,462.00             14,462.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา กระจกทอง 14,462.00                  นางสาววาสนา กระจกทอง 14,462.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 46/2562

สารบรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการระบบสาร 11,712.00             11,712.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิษฐ์ มาแพ 11,712.00                  นางสาวชญานิษฐ์ มาแพ 11,712.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 45/2562

บรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างรวบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบและ 9,110.00               9,110.00              เฉพาะเจาะจง นายธนพล แก้วประเสริฐ 9,110.00                    นายธนพล แก้วประเสริฐ 9,110.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 81/2562

บนัทกึค าขอทีเ่ก่ียวกบัใบอนญุาติด้าน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ยาวตัถอุอกฤทธ์ิ ประเภท 3,4 ภายในวงเงินงบ

และยาเสพติดประเภท 3 ประมาณ

26 จ้างปฏบิตัิงานด้านการเก็บตวัอยา่งยา 13,235.00             13,235.00            เฉพาะเจาะจง นายศรีพงษ์ สิริเสรีกลุ 13,235.00                  นายศรีพงษ์ สิริเสรีกลุ 13,235.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 47/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างเป็นผู้ชว่ยบริหารจดัการระบบ 17,591.00             17,591.00            เฉพาะเจาะจง นายปิยณฐั นวจิตไฟบลูย์ 17,591.00                  นายปิยณฐั นวจิตไฟบลูย์ 17,591.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 86/2562

สารสนเทศด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างปฏบิตัิหน้าทีต่รวจสอบสถานที่ 16,780.00             16,780.00            เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนนัท์ 16,780.00                  นายพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนนัท์ 16,780.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 51/2562

ประกอบธรุกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างพนกังานขบัรถยนต์ตู้ของ 13,000.00             13,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกษม บนัฮดัยีนรู 13,000.00                  นายกษม บนัฮดัยีนรู 13,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 49/2562

สว่นราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จ้างปรับปรุงข้อมลูในเวบ็ไซต์และ 15,040.00             15,040.00            เฉพาะเจาะจง นายก าชยั ไววอ่ง 15,040.00                  นายก าชยั ไววอ่ง 15,040.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 48/2562

ในระบบสารสนเทศรวมถึงงานอ่ืนๆ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ทีเ่ก่ียวข้อง ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จ้างปฏบิตัิหน้าทีต่รวจสอบสถานที่ 15,000.00             15,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศกัดิ ์บาลเพ็ชร 15,000.00                  นายพงษ์ศกัดิ ์บาลเพ็ชร 15,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 50/2562

ประกอบธรุกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างปฏบิตัิหน้าทีต่รวจสอบสถานที่ 17,590.00             17,590.00            เฉพาะเจาะจง นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 17,590.00                  นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 17,590.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 55/2562

ประกอบธรุกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จดัท าข้อมลูการเบกิ-ยืม จดัเก็บ 15,970.00             15,970.00            เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 15,970.00                  นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 15,970.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 40/2562

เอกสารทะเบยีนต ารับยา และรับ-สง่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ค าขอด้านยาจากศนูย์บริการและให้ ภายในวงเงินงบ

ค าปรึกษาผลิตภณัฑ์สขุภาพ ประมาณ

34 จ้างปรับปรุงและตรวจสอบความ 15,468.00             15,468.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวรานี บณัฑิตานกุล 15,468.00                  นางสาวรานี บณัฑิตานกุล 15,468.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 11/2562

ถกูต้องของข้อมลูค าขอขึน้ทะเบยีน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

และทะเบยีนต ารับยาและประสานงาน ภายในวงเงินงบ

ทีเ่ก่ียวกบัระบบสารสนเทศด้านยา ประมาณ

35 จดัท าค้นหาทะเบยีนต ารับยาทีเ่ป็น 13,125.00             13,125.00            เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 13,125.00                  นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 13,125.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.39/2562

ตัง้ต้นของทะเบยีนยาแผนโบราณที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

เป็นแบบ Transfer ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

36 จดัท าตรวจสอบเอกสารทีแ่ปลงข้อมลู 11,411.00             11,411.00            เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 11,411.00                  นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 11,411.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 44/2562

เป็นอิเล็กทรอนิกส์และประสานงาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

น าสง่เอกสารกบัสถานทีรั่บฝาก ภายในวงเงินงบ

เอกสาร ประมาณ

37 งานด้านธรุการเก่ียวกบัการศกึษา 9,785.00               9,785.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐันรี ฝาเงิน 9,785.00                    นางสาวณฐันรี ฝาเงิน 9,785.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 67/2562

ชีวสมมลูของยาสามญัใหม่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างตรวจสอบเอกสารค าขอแก้ไขเปลีย่น 24,000.00             24,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 24,000.00                  น.ส.ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 24,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 66/2562

แปลงทะเบยีนใหม่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จ้างจดัท าเอกสารเบกิคา่ตอบแทน 9,785.00               9,785.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี 9,785.00                    นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี 9,785.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 65/2562

ผู้ เช่ียวชาญ และพิมพ์การพิจารณาค า เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ขอขึน้ทะเบยีนต ารับยาของยาเคมี ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 ติดตอ่ประสานและติดตามค าขอขึน้ 12,425.00             12,425.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา ศรีสมพงษ์ 12,425.00                  นางสาวศิรินภา ศรีสมพงษ์ 12,425.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 60/2562

ทะเบยีนต ารับยาและค าขอแก้ไขเปลีย่น เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

แปลงจากผู้ เช่ียวชาญของงานยาเคมี ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 จ้างบนัทกึสถานะการยืน่ค าขอขึน้ 10,300.00             10,300.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุามาศ เลขนาวนิ 10,300.00                  นางสาวจฑุามาศ เลขนาวนิ 10,300.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 62/2562

ทะเบยีน/ค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลง เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

และบนัทกึการสัง่ช าระคา่ตรวจค าขอ ภายในวงเงินงบ

/คา่ประเมินวชิาการในระบบSkynet ประมาณ

42 จ้างบนัทกึข้อมลู/พิมพ์เอกสารใบ 14,525.00             14,525.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอโนทยั สร้อยมาต 14,525.00                  นางสาวอโนทยั สร้อยมาต 14,525.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 63/2562

ส าคญัการขึน้ทะเบยีนต ารับยาและ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ออกเลขทะเบยีนต ารับยาแผนปัจจบุนั ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

43 จ้างบนัทกึข้อมลูค าขอขึน้ทะเบยีนต ารับ 10,150.00             10,150.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวแอน ชวนเสถียร 10,150.00                  นางสาวแอน ชวนเสถียร 10,150.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 59/2562

ยาและค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงทะเบยีน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ต ารับยาของงานยาเคมี ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 บนัทกึสถานะค าขอขึน้ทะเบยีนต ารับ 10,000.00             10,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 10,000.00                  น.ส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 10,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 68/2562

ยาและค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงทะเบยีน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ต ารับยาของงานยาเคมี ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 บนัทกึสถานะค าขอขึน้ทะเบยีนต ารับ 10,100.00             10,100.00            เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม 10,100.00                  นายไพฑรูย์ ขนัถม 10,100.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 61/2562

ยาและค าขอแก้ไขเปลืย่นแปลง เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ทะเบยีนต ารับยาของงานยาเคมี ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 จ้างบนัทกึข้อมลูค าขอทะเบยีนต ารับยา 12,365.00             12,365.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรแก้ว วฒันมะโน 12,365.00                  นางสาวฉัตรแก้ว วฒันมะโน 12,365.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 36/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

57 จ้างบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัการพิจารณา 13,341.00             13,341.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิตยานนัท์ กิตติศกัดิช์ยักลุ 13,341.00                  น.ส.ชิตยานนัท์ กิตติศกัดิช์ยักลุ 13,341.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 31/2562

อนญุาตโฆษณายาทีก่ระท าโดยตรงตอ่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ผู้ประกอบโรคศิลปะ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 จ้างสแกนและบนัทกึข้อมลูค าขอ 9,826.00               9,826.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัมาศ รัตนอมรภริมย์ 9,826.00                    นางสาวณฐัมาศ รัตนอมรภริมย์ 9,826.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 33/2562

ค าขอโฆษณาเข้าระบบฐานข้อมลู เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

อนญุาตโฆษณา ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

59 จ้างบนัทกึข้อมลูเก่ียวการพิจารณา 10,173.00             10,173.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสมุณฑา เมืองแก้ว 10,173.00                  นางสาวสมุณฑา เมืองแก้ว 10,173.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 32/2562

อนญุาตโฆษณายาทางสือ่ทัว่ไป เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 จ้างบนัทกึผลการพิจารณาปิดข้อมลู 8,500.00               8,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวเปมิกา ศรีพนัธ์ 8,500.00                    นางสาวเปมิกา ศรีพนัธ์ 8,500.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 34/2562

(Key out)ค าขอโฆษณาขายยาทางสือ่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ทัว่ไปและค าขอโฆษณาขายยาทีก่ระท า ภายในวงเงินงบ

โดยตรงตอ่ผู้ประกอบโรคศิลปะ ประมาณ

61 จ้างเก็บข้อมลูและจดัท าบนัทกึการ 18,500.00             18,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวรัทยา พลสสัดิว์านิชย์ 18,500.00                  นางสาวรัทยา พลสสัดิว์านิชย์ 18,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 90/2562

ตรวจสถานทีข่ายยาให้พนกังาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

เจ้าหน้าทีพิ่จารณา ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

62 จ้างประสานงานและตรวจผลประเมิน 9,930.00               9,930.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.อรทยั ศิริประเสริฐ 9,930.00                    น.ส.อรทยั ศิริประเสริฐ 9,930.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 84/2562

ติดตามร้านยาทีข่อเปิดใหมแ่ละทีมี่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ต.ค. 2561

อนญุาตแล้วเพ่ือเก็บข้อมลูใช้ในการ ภายในวงเงินงบ

ประเมินความเหมาะสมให้แก่ส านกัยา ประมาณ

63 จ้างจดัท าเอกสารเก่ียวกบังานสนบั 10,080.00             10,080.00            เฉพาะเจาะจง นส.วรรณวษิา สีชมภู 10,080.00                  นส.วรรณวษิา สีชมภู 10,080.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 91/2562

สนนุการพิจารณาอนญุาติสถานที่ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

ผลิตยาแผนปัจจบุนัและสถานทีผ่ลิตยา ภายในวงเงินงบ

แผนโบราณ ประมาณ

64 จ้างให้ค าแนะน ากบัผู้ประกอบการ 20,000.00             20,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.สภุกรรณ จนัทวงษ์ 20,000.00                  นส.สภุกรรณ จนัทวงษ์ 20,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 82/2562

ทีป่ระสงค์จะขอเปิดร้านขายยาแผน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ต.ค. 2561

ปัจจบุนั ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 จ้างเก็บข้อมลูและจดัท าบนัทกึการ 19,900.00             19,900.00            เฉพาะเจาะจง นางณฐัญา อถัมี 19,900.00                  นางณฐัญา อถัมี 19,900.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 87/2562

ตรวจสถานทีข่ายยาให้พนกังานเจ้า เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

หน้าทีพิ่จารณา ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

66 จ้างตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 19,800.00             19,800.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวธญณรัญญ์ พิมพิไสย 19,800.00                  นางสาวธญณรัญญ์ พิมพิไสย 19,800.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 92/2562

ค าขอใบอนญุาตใหมแ่ละแก้ไขเปลีย่น เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

แปลงใบอนญุาตเก่ียวกบัยา ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

67 จ้างให้ค าแนะน ากบัผู้ประกอบการ 20,000.00             20,000.00            เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์ ขวญัม่ิง 20,000.00                  นางวราภรณ์ ขวญัม่ิง 20,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 83/2562

ทีป่ระสงค์จะขอเปิดร้านขายยาแผน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ต.ค. 2561

ปัจจบุนั ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

68 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการของงาน 10,000.00             10,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสดุารัตน์ น า้จนัทร์ 10,000.00                  นางสาวสดุารัตน์ น า้จนัทร์ 10,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 29/2562

ตรวจประเมิน FMP เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

69 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการของงาน 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสธุาทิพย์ แพง่สภา 12,000.00                  นางสาวสธุาทิพย์ แพง่สภา 12,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 28/2562

ตรวจประเมิน FMP เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

70 จ้างรวบรวมตรวจสอบและบนัทกึ 16,870.00             16,870.00            เฉพาะเจาะจง นางนิภารัตน์ โสภาพล 16,870.00                  นางนิภารัตน์ โสภาพล 16,870.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 76/2562

ข้อมลูค าขอทีเ่ก่ียวกบัทะเบยีนต ารับยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

71 จ้างรวบรวมตรวจสอบและบนัทกึข้อ 16,870.00             16,870.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 16,870.00                  นางสาวรุ่งทิวา ฟองลาที 16,870.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 75/2562

มลูค าขอทีเ่ก่ียวกบัทะเบยีนต ารับยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

72 จ้างปฏบิตัิงานสนบัสนนุและพฒันา 10,500.00             10,500.00            เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต ศิริวฒันพรพงศ์ 10,500.00                  นายธนกฤต ศิริวฒันพรพงศ์ 10,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 53/2562

งานระบบคณุภาพ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

73 จ้างปฏบิตัิงานด้านธรุการกลุม่ก ากบั 10,895.00             10,895.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ วงษา 10,895.00                  นางสาวอรวรรณ วงษา 10,895.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 57/2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ดแูลหลงัออกสูต่ลาด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

74 จ้างปฏบิตัิงานด้านบริหารจดัการ 12,265.00             12,265.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ ศากรณ์ 12,265.00                  นางสาวพรทิพย์ ศากรณ์ 12,265.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 94/2562

ระบบคณุภาพ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

75 จ้างปฏบิตัิงานด้านการพิจารณาค าขอ 20,000.00             20,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนราวดี จินากลุ 20,000.00                  นางสาวนราวดี จินากลุ 20,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 52/2562

วชิาการและจดัการระบบเอกสาร เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจประเมิน ภายในวงเงินงบ

สถานทีผ่ลิตยาในตา่งประเทศ ประมาณ

76 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์ตุ้ของ 14,000.00             14,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกิตติวสิทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 14,000.00                  นายกิตติวสิทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 14,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 88/2562

สว่นราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

77 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์ตุ้ของ 14,000.00             14,000.00            เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 14,000.00                  นายฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 14,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 89/2562

สว่นราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

78 จ้างด าเนินงานธรุการและรับ-สง่ 10,500.00             10,500.00            เฉพาะเจาะจง นายเจริญเดช แก้วปรีชาชาญ 10,500.00                  นายเจริญเดช แก้วปรีชาชาญ 10,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 80/2562

เอกสารของยาเคมี เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

79 จ้างประสานงานและจดัท าเอกสาร 9,780.00               9,780.00              เฉพาะเจาะจง นายมารุต อาจฤทธ์ิ 9,780.00                    นายมารุต อาจฤทธ์ิ 9,780.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 38/2562

ทีเ่ก่ียวกบังานประชมุทบทวน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ทะเบยีนต ารับยาและงานประชมุ ภายในวงเงินงบ

ทบทวนทะเบยีนต ารับยาและงาน ประมาณ

ประชมุวนิจัฉัยประเภทยาหรือ

ประเภทผลิตภณัฑ์



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

80 จ้างรวบรวมประสานงานและจดัท า 9,790.00               9,790.00              เฉพาะเจาะจง นส.ลลิตา แนะกระโทก 9,790.00                    นส.ลลิตา แนะกระโทก 9,790.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 37/2562

เอกสารทีเ่ก่ียวกบังานปรับเปลีย่น เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ประเภทยาฯ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

81 จ้างเพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบัให้ค าแนะน า 15,350.00             15,350.00            เฉพาะเจาะจง นายอฐัขะวญิ ชตุิจิรัฐิติกาล 15,350.00                  นายอฐัขะวญิ ชตุิจิรัฐิติกาล 15,350.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 42/2562

ตรวจสอบความถกูต้องของค าขอขึน้ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

ทะเบยีนต ารับยาแผนโบราณ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

82 จ้างด าเนินงานเก่ียวกบัให้ค าแนะน า 18,750.00             18,750.00            เฉพาะเจาะจง นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 18,750.00                  นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 18,750.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 43/2562

ตรวจรับค าขอและตรวจสอบความ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ต.ค. 2561

ถกูต้องของค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลง ภายในวงเงินงบ

ต ารับยาแผนโบราณทัง้ก่อนลงเลขรับ ประมาณ

ประเมินค าขอ ตามบนัทกึข้อบกพร่อง

และตามมติทีเ่ชิญแก้ไข

83 จ้างตรวจสอบเอกสารของค าขอ 12,746.00             12,746.00            เฉพาะเจาะจง นส.สมใจ ไทยเจือ 12,746.00                  นส.สมใจ ไทยเจือ 12,746.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 111/2562

น.ย.ม.1 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่12 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

84 จ้างติดตามก ากบัและสนบัสนนุระบบการ 55,500.00             55,500.00            เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร ธนะผลเลิศ 55,500.00                  นางประภสัสร ธนะผลเลิศ 55,500.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 56/2562

ด าเนินงานก ากบัดแูลหลงัออกสูต่ลาด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

ตามมาตรฐาน PIC/S และติดตามก ากบั ภายในวงเงินงบ

การด าเนินงานพิจารณาค าขอฯ ประมาณ

85 จ้างเพ่ือปฏบตัิหน้าที ่บนัทกึข้อมลู 9,500.00               9,500.00              เฉพาะเจาะจง นายเทพปกรณ์ สงอปุการ 9,500.00                    นายเทพปกรณ์ สงอปุการ 9,500.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 95/2562

และปรกสานการด าเนินงาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ต.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2561 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ จ านวน

 6 งวด

97,836.00 97,836.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางวรรณพร  ยนูศรีแดง 97,836.00 นางวรรณพร  ยนูศรีแดง 97,836.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 1/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

2 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์  จ านวน 6

 งวด

70,320.00 70,320.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภชิูต  แสนสนิท 70,320.00 นายภชิูต  แสนสนิท 70,320.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 2/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

3 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

59,640.00 59,640.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณทิพย์  สนุทรานนท์ 59,640.00 นางสาวกรรณทิพย์  สนุทรานนท์ 59,640.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 3/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

4 จ้างเหมาผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการ จ านวน

 6 งวด

85,560.00 85,560.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสรีรีตน์  สิงหรัตน์ 85,560.00 นางสาวสรีรีตน์  สิงหรัตน์ 85,560.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 4/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

5 จ้างเหมาผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีพ่สัด ุจ านวน 6

 งวด

96,846.00 96,846.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ 96,846.00 นายวชรพงศ์  สิงหรัตน์ 96,846.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 5/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

6 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์  จ านวน 6

 งวด

87,378.00 87,378.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายคมสรรต์  แสงสอ่ง 87,378.00 นายคมสรรต์  แสงสอ่ง 87,378.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 6/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

7 จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์  จ านวน 6

 งวด

70,758.00 70,758.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 70,758.00 นายยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 70,758.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 7/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

8 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

91,584.00 91,584.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวภาริน  ธนะภสัสร 91,584.00 นางสาวภาริน  ธนะภสัสร 91,584.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 8/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

9 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

80,088.00 80,088.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 80,088.00 นางสาวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 80,088.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 9/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

10 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

84,918.00 84,918.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ 84,918.00 นางสาวนนัทนา  สมฤกษ์ 84,918.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 10/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

11 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

93,624.00 93,624.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์ 93,624.00 นางสาวพรพิมล  กองจนัทร์ 93,624.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 11/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

12 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

72,630.00 72,630.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงหเดช 72,630.00 นางสาวธญัญลกัษณ์  สิงหเดช 72,630.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 12/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

13 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

69,510.00 69,510.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  ไชยเจริญ 69,510.00 นางสาวอารียา  ไชยเจริญ 69,510.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 13/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

14 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

61,500.00 61,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววภิาวรรณ  เอ่ียมจิตติรักษ์ 61,500.00 นางสาววภิาวรรณ  เอ่ียมจิตติ

รักษ์

61,500.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 14/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

15 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

90,258.00 90,258.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์  กองเมือง 90,258.00 นายฐาปกรณ์  กองเมือง 90,258.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 15/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

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

วนัที ่ 1  เดือน พฤศจิกายนน พ.ศ. 2561

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

16 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

83,160.00 83,160.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสริุยา  มขุะวาทิน 83,160.00 นายสริุยา  มขุะวาทิน 83,160.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 16/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

17 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

89,292.00 89,292.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภาณวุฒัน์  พิกลุทอง 89,292.00 นายภาณวุฒัน์  พิกลุทอง 89,292.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 17/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

85,140.00 85,140.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง 85,140.00 นายณฐัวฒิุ  คล้ายแจ้ง 85,140.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 18/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

66,904.00 66,904.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  สอนโพนงาม 66,904.00 นางสาวนิภาพร  สอนโพนงาม 66,904.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 19/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

20 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

95,100.00 95,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง วา่ทีร้่อยตรี อ านาจ  อรุณเลิศ 95,100.00 วา่ทีร้่อยตรี อ านาจ  อรุณเลิศ 95,100.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 20/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

21 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

87,132.00 87,132.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิตา  ยาหยี 87,132.00 นางสาวสาลิตา  ยาหยี 87,132.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 21/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

22 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

69,906.00 69,906.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน์  เอือ้วงศ์เสถียร 69,906.00 นางสาวสิริรัตน์  เอือ้วงศ์เสถียร 69,906.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 22/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

23 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

67,852.00 67,852.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดาหาญ 67,852.00 นางสาววนีา  รุ่งรัตน์จินดาหาญ 67,852.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 23/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

24 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

84,232.00 84,232.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ  เภอบางเข็ม 84,232.00 นางสาวเบญจมาศ  เภอบางเข็ม 84,232.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 24/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

25 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

84,084.00 84,084.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุิวสั  แสนสขุ 84,084.00 นายสทุิวสั  แสนสขุ 84,084.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 25/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

26 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

70,740.00 70,740.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลคัน์  ถนอมจิตร 70,740.00 นางสาวศิวลคัน์  ถนอมจิตร 70,740.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 26/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

27 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

73,104.00 73,104.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์  กระทรวงไทย 73,104.00 นางสาวฝนทิพย์  กระทรวงไทย 73,104.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 27/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

28 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู จ านวน

 6 งวด

70,285.00 70,285.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี  โชตินยั 70,285.00 นางสาวนภาศรี  โชตินยั 70,285.00 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในงาน ตจ 28/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

29 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 3 เคร่ือง จ านวน

 12 งวด

150,000.00 150,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วสิ จ ากดั

150,000.00 บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วสิ จ ากดั

150,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดีเพียงพอตาม

ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ตจ 29/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

30 จ้างเหมาบริการเพ่ือการด าเนินการ

เก่ียวกบัการวางแนนวทางการควบคมุ

ยาเสพติดฯ

300,000.00 300,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายธีระ  ชยัพิริยะศกัดิ ์ 300,000.00 นายธีระ  ชยัพิริยะศกัดิ ์ 300,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดีเพียงพอตาม

ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ตจ 31/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

31 จดัซือ้รถเข็นเอกสาร จ านวน 5 คนั 

และตู้เหล็กบานเลือ่น 2 ชัน้ จ านวน 5 

คนั

111,547.50 111,547.50  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจเจริญการค้า 111,547.50 ร้าน กิจเจริญการค้า 111,547.50 โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดีเพียงพอตาม

ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ตซ 1/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

32 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น

ชนิดแขวน จ านวน 10 เคร่ือง

400,180.00 400,180.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ 400,180.00 ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ 400,180.00 โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดีเพียงพอตาม

ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ตซ 2/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

33 จดัซือ้น า้ดืม่ 18,000.00 18,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ยอดน า้ดืม่ 18,000.00 ร้าน ยอดน า้ดืม่ 18,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดีเพียงพอตาม

ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ตซ 3/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

34 จดัซือ้หนงัสือพิมพ์ 20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน อรพิน  บญุวงษ์ 20,000.00 ร้าน อรพิน  บญุวงษ์ 20,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดีเพียงพอตาม

ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ตซ 4/62 ลว. 1 ตลุาคม 2561

35 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 73,150.00 73,150.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวารินทร์  เอือ้วงศ์เสถียร 73,150.00 นายวารินทร์  เอือ้วงศ์เสถียร 73,150.00 มีคณุภาพและการบริการดี ตจ 32/62 ลว. 3 ตลุาคม 2561

36 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 130,220.00 130,220.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเจริญ 130,220.00 ร้าน ส.รุ่งเจริญ 130,220.00 โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดีเพียงพอตาม

ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ตซ 5/62 ลว. 29 ตลุาคม 2561

37 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ ต.3/50 อ. 6,848.00 6,848.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ 6,848.00 ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอ์วสิ 6,848.00 มีคณุภาพและการบริการดี ตจ 33/62 ลว. 31 ตลุาคม 2561

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างเชา่พืน้ทีฝ่ากเก็บเอกสาร 74,900 74,900 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพคลงัฯ 74,900 บ.กรุงเทพคลงัฯ 74,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.1/62                   1 ตลุาคม

 2561

วันที่.....13......เดือน….......พฤศจิกำยน..........พ.ศ...2561.................

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…ตุลำคม.........2561................................

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 192,000 192,000 เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอส.ไอ เซลส์ 192,000 บ.พี.เอส.ไอ เซลส์ 192,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.2/62                   1 ตลุาคม

 2561

3 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,300 45,300 เฉพาะเจาะจง นายภทัรพล อิศรางกรู ณ อยธุยา 45,300 นายภทัรพล อิศรางกรู ณ อยธุยา 45,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.3/62                   1 ตลุาคม

 2561

4 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,300 45,300 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300 นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.4/62                   1 ตลุาคม

 2561

5 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 60,000 น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 60,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.5/62                   1 ตลุาคม

 2561

6 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 30,720 30,720 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรณ์ประภา วยิะเศษ 30,720 น.ส.ภรณ์ประภา วยิะเศษ 30,720
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.6/62                   1 ตลุาคม

 2561

7 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,650 34,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 34,650 น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.7/62                   1 ตลุาคม

 2561

8 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 28,500 28,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนาภรณ์ สวุรรณ 28,500 น.ส.กาญจนาภรณ์ สวุรรณ 28,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.8/62                   1 ตลุาคม

 2561

9 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 54,000 น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 54,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.9/62                   1 ตลุาคม

 2561

10 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง 46,500 น.ส.ศนัสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.10/62                   1 

ตลุาคม 2561

11 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์ 46,500 น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์ 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.11/62                   1 

ตลุาคม 2561

12 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 34,500 น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.12/62                   1 

ตลุาคม 2561

13 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 63,600 63,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 63,600 น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 63,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.13/62                   1 

ตลุาคม 2561

14 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 63,600 63,600 เฉพาะเจาะจง นายคมสนั เลิศประเสริฐ 63,600 นายคมสนั เลิศประเสริฐ 63,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.14/62                   1 

ตลุาคม 2561

15 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อสมา ไชยวงค์ 46,500 น.ส.อสมา ไชยวงค์ 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.15/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

16 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 57,180 57,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรลกัษณ์ หล้าจนัทร์ดา 57,180 น.ส.วรลกัษณ์ หล้าจนัทร์ดา 57,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.16/62                   1 

ตลุาคม 2561

17 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 48,000 น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 48,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.17/62                   1 

ตลุาคม 2561

18 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 65,370 65,370 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราณี แซด่า่น 65,370 น.ส.วราณี แซด่า่น 65,370
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.18/62                   1 

ตลุาคม 2561

19 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 58,770 58,770 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภจูฑุา ศรีวลิยั 58,770 น.ส.ภจูฑุา ศรีวลิยั 58,770
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.19/62                   1 

ตลุาคม 2561

20 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,240 48,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 48,240 น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 48,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.20/62                   1 

ตลุาคม 2561

21 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 49,200 49,200 เฉพาะเจาะจง นายบญุเสริม ผกัใหม 49,200 นายบญุเสริม ผกัใหม 49,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.21/62                   1 

ตลุาคม 2561

22 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,100 44,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 44,100 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 44,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.22/62                   1 

ตลุาคม 2561

23 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 55,140 55,140 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินดา บวัทัง่ 55,140 น.ส.รินดา บวัทัง่ 55,140
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.23/62                   1 

ตลุาคม 2561

24 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,820 47,820 เฉพาะเจาะจง นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 47,820 นางศรินญา สิงห์เอ่ียม 47,820
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.24/62                   1 

ตลุาคม 2561

25 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,610 50,610 เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาถ วเิศษกลุ 50,610 น.ส.พจนาถ วเิศษกลุ 50,610
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.25/62                   1 

ตลุาคม 2561

26 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,040 50,040 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 50,040 น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 50,040
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.26/62                   1 

ตลุาคม 2561

27 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 50,400 น.ส.วภิาพร โพธ์ิจ าศีล 50,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.27/62                   1 

ตลุาคม 2561

28 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุณีย์ ชษุณานนัท์ 46,500 น.ส.อษุณีย์ ชษุณานนัท์ 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.28/62                   1 

ตลุาคม 2561

29 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,620 46,620 เฉพาะเจาะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 46,620 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 46,620
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.29/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

30 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 40,680 40,680 เฉพาะเจาะจง นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 40,680 นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 40,680
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.30/62                   1 

ตลุาคม 2561

31 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 41,700 41,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 41,700 น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 41,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.31/62                   1 

ตลุาคม 2561

32 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,690 39,690 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพกัตร์ 39,690 น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพกัตร์ 39,690
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.32/62                   1 

ตลุาคม 2561

33 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 52,500 52,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 52,500 น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลิศ 52,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.33/62                   1 

ตลุาคม 2561

34 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 40,050 40,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.วริะยา มณีกลาง 40,050 น.ส.วริะยา มณีกลาง 40,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.34/62                   1 

ตลุาคม 2561

35 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,750 39,750 เฉพาะเจาะจง นายธนนารถ รัชตศรี 39,750 นายธนนารถ รัชตศรี 39,750
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.35/62                   1 

ตลุาคม 2561

36 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,650 46,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 46,650 น.ส.สมหญิง สมสขุ 46,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.36/62                   1 

ตลุาคม 2561

37 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,750 39,750 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณี พอ่ค้า 39,750 น.ส.อรุณี พอ่ค้า 39,750
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.37/62                   1 

ตลุาคม 2561

38 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,550 38,550 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุา พุม่พวย 38,550 น.ส.อษุา พุม่พวย 38,550
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.38/62                   1 

ตลุาคม 2561

39 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,920 46,920 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 46,920 น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 46,920
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.39/62                   1 

ตลุาคม 2561

40 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,230 46,230 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา ธิค าลอง 46,230 น.ส.จิตรา ธิค าลอง 46,230
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.40/62                   1 

ตลุาคม 2561

41 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 54,030 54,030 เฉพาะเจาะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 54,030 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 54,030
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.41/62                   1 

ตลุาคม 2561

42 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,490 38,490 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัชา หอ่เกียรติ 38,490 น.ส.ณชัชา หอ่เกียรติ 38,490
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.42/62                   1 

ตลุาคม 2561

43 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,310 50,310 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 50,310 น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 50,310
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

  บจ.อ.43/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

44 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,820 38,820 เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาภรณ์ ปัน้พล 38,820 น.ส.สภุาภรณ์ ปัน้พล 38,820
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

  บจ.อ.44/62                   1 

ตลุาคม 2561

45 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,050 37,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปภสัรา พิรุณเจิญพร 37,050 น.ส.ปภสัรา พิรุณเจิญพร 37,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.45/62                   1 

ตลุาคม 2561

46 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,530 37,530 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 37,530 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 37,530
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

  บจ.อ.46/62                   1 

ตลุาคม 2561

47 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,050 37,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุมิล บงัพิมาย 37,050 น.ส.สวุมิล บงัพิมาย 37,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

  บจ.อ.47/62                   1 

ตลุาคม 2561

48 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,990 36,990 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 36,990 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 36,990
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

  บจ.อ.48/62                   1 

ตลุาคม 2561

49 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,470 37,470 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 37,470 น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 37,470
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

  บจ.อ.49/62                   1 

ตลุาคม 2561

50 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,910 35,910 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 35,910 น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 35,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.50/62                   1 

ตลุาคม 2561

51 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,900 42,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 42,900 น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.51/62                   1 

ตลุาคม 2561

52 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,900 36,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 36,900 น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 36,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.52/62                   1 

ตลุาคม 2561

53 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,630 42,630 เฉพาะเจาะจง น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 42,630 น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 42,630
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.53/62                   1 

ตลุาคม 2561

54 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,300 36,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์ทิวา แสงกดุเลาะ 36,300 น.ส.จนัทร์ทิวา แสงกดุเลาะ 36,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.54/62                   1 

ตลุาคม 2561

55 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,300 36,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงค์ 36,300 น.ส.ก่ิงกาญจน์ ประไพพงค์ 36,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.55/62                   1 

ตลุาคม 2561

56 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,450 36,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 36,450 น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 36,450
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.56/62                   1 

ตลุาคม 2561

57 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,450 36,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 36,450 น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 36,450
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.57/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

58 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สทุามาศ ขนุจนัดี 36,000 น.ส.สทุามาศ ขนุจนัดี 36,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.58/62                   1 

ตลุาคม 2561

59 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,050 37,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.สดุารัตน์ ขนุจนัดี 37,050 น.ส.สดุารัตน์ ขนุจนัดี 37,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.59/62                   1 

ตลุาคม 2561

60 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,660 45,660 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา บญุน ามา 45,660 น.ส.นิตยา บญุน ามา 45,660
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.60/62                   1 

ตลุาคม 2561

61 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,640 35,640 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุสรา สขุประเสริฐ 35,640 น.ส.อนสุสรา สขุประเสริฐ 35,640
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.61/62                   1 

ตลุาคม 2561

62 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,940 35,940 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 35,940 นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 35,940
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.62/62                   1 

ตลุาคม 2561

63 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,700 35,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณา พฒุซ้อน 35,700 น.ส.กฤษณา พฒุซ้อน 35,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.63/62                   1 

ตลุาคม 2561

64 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,010 35,010 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.64/62                   1 

ตลุาคม 2561

65 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,160 44,160 เฉพาะเจาะจง น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 44,160 น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 44,160
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.65/62                   1 

ตลุาคม 2561

66 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,980 34,980 เฉพาะเจาะจง น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 34,980 น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 34,980
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.66/62                   1 

ตลุาคม 2561

67 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 34,500 น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.67/62                   1 

ตลุาคม 2561

68 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา วริิยะ 33,900 น.ส.ขนิษฐา วริิยะ 33,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.68/62                   1 

ตลุาคม 2561

69 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 34,200 นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 34,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.69/62                   1 

ตลุาคม 2561

70 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,900 42,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญานิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 42,900 น.ส.พิชญานิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.70/62                   1 

ตลุาคม 2561

71 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,410 37,410 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์ 37,410 น.ส.พิมพ์พริมา แสงรัตน์ 37,410
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.71/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

72 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นายภมี พจนกรโกศล 33,000 นายภมี พจนกรโกศล 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.72/62                   1 

ตลุาคม 2561

73 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 71,100 71,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 71,100 น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 71,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.73/62                   1 

ตลุาคม 2561

74 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 72,660 72,660 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 72,660 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 72,660
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.74/62                   1 

ตลุาคม 2561

75 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,460 47,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคณุ 47,460 น.ส.พิชามญช์ รัตนจริยาคณุ 47,460
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.75/62                   1 

ตลุาคม 2561

76 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,210 48,210 เฉพาะเจาะจง นายรักษ์ ฤทธ์ิฤาดี 48,210 นายรักษ์ ฤทธ์ิฤาดี 48,210
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.76/62                   1 

ตลุาคม 2561

77 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 57,120 57,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม 57,120 น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม 57,120
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.77/62                   1 

ตลุาคม 2561

78 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 39,600 39,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 39,600 น.ส.ชลิดา ทรัพย์พะนะ 39,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.78/62                   1 

ตลุาคม 2561

79 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,610 38,610 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 38,610 น.ส.ปนดัดา ทองอทุิศ 38,610
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.79/62                   1 

ตลุาคม 2561

80 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,880 38,880 เฉพาะเจาะจง น.ส.วภิาพร ชาภกัดี 38,880 น.ส.วภิาพร ชาภกัดี 38,880
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.80/62                   1 

ตลุาคม 2561

81 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,230 37,230 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 37,230 น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 37,230
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.81/62                   1 

ตลุาคม 2561

82 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 38,760 38,760 เฉพาะเจาะจง น.สรัตติยา ผลสวา่ง 38,760 น.สรัตติยา ผลสวา่ง 38,760
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.82/62                   1 

ตลุาคม 2561

83 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,120 36,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภา นะกลุจิรเดช 36,120 น.ส.ณิชาภา นะกลุจิรเดช 36,120
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.83/62                   1 

ตลุาคม 2561

84 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,120 36,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 36,120 น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ 36,120
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.84/62                   1 

ตลุาคม 2561

85 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,910 35,910 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 35,910 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 35,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.85/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

86 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,910 35,910 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนากานต์ สินเธาว์ 35,910 น.ส.ขนากานต์ สินเธาว์ 35,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.86/62                   1 

ตลุาคม 2561

87 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,650 34,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.สบุษุยา ปิยะรัตนวรสกลุ 34,650 น.ส.สบุษุยา ปิยะรัตนวรสกลุ 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.87/62                   1 

ตลุาคม 2561

88 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,650 34,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 34,650 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.88/62                   1 

ตลุาคม 2561

89 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,650 34,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภชิา สิทธิกลุนะ 34,650 น.ส.อภชิา สิทธิกลุนะ 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.89/62                   1 

ตลุาคม 2561

90 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 34,500 น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.90/62                   1 

ตลุาคม 2561

91 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัพิกา ใจค า 34,500 น.ส.อมัพิกา ใจค า 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.91/62                   1 

ตลุาคม 2561

92 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายอลงกต ใบจ าปี 30,000 นายอลงกต ใบจ าปี 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.92/62                   1 

ตลุาคม 2561

93 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 34,500 น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.93/62                   1 

ตลุาคม 2561

94 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 43,500 43,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม 43,500 น.ส.เสาวภา สิทธิโชคธรรม 43,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.94/62                   1 

ตลุาคม 2561

95 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 56,040 56,040 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 56,040 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 56,040
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.95/62                   1 

ตลุาคม 2561

96 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 72,840 72,840 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 72,840 น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 72,840
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.96/62                   1 

ตลุาคม 2561

97 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 56,100 56,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 56,100 น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 56,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.97/62                   1 

ตลุาคม 2561

98 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 60,300 60,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประชมุพร สองบาง 60,300 น.ส.ประชมุพร สองบาง 60,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.98/62                   1 

ตลุาคม 2561

99 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 52,080 52,080 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 52,080 น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 52,080
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.99/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

100 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,240 42,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 42,240 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 42,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.100/62                   1 

ตลุาคม 2561

101 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 41,730 41,730 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัจิรา หวงัดี 41,730 น.ส.ณฐัจิรา หวงัดี 41,730
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.101/62                   1 

ตลุาคม 2561

102 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,850 50,850 เฉพาะเจาะจง นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์ 50,850 นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์ 50,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.102/62                   1 

ตลุาคม 2561

103 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,390 36,390 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา เพชรด า 36,390 นางรัตนา เพชรด า 36,390
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.103/62                   1 

ตลุาคม 2561

104 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,100 44,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทกานติ ์จนัทะเวช 44,100 น.ส.จนัทกานติ ์จนัทะเวช 44,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.104/62                   1 

ตลุาคม 2561

105 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,300 36,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรา กลิน่ค าหอม 36,300 น.ส.ภทัรา กลิน่ค าหอม 36,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.105/62                   1 

ตลุาคม 2561

106 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,600 33,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 33,600 น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 33,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.106/62                   1 

ตลุาคม 2561

107 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 35,490 35,490 เฉพาะเจาะจง นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 35,490 นายอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 35,490
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.107/62                   1 

ตลุาคม 2561

108 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 41,850 41,850 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 41,850 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 41,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.108/62                   1 

ตลุาคม 2561

109 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 55,500 55,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัญญา ถาวรพนัธุ์ 55,500 น.ส.รัญญา ถาวรพนัธุ์ 55,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.109/62                   1 

ตลุาคม 2561

110 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 62,850 62,850 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 62,850 น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 62,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.110/62                   1 

ตลุาคม 2561

111 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาฉัตร สงัข์พระกร 45,000 น.ส.ปรียาฉัตร สงัข์พระกร 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.111/62                   1 

ตลุาคม 2561

112 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราลี ไพโรจน์พทุธิคณุ 34,500 น.ส.วราลี ไพโรจน์พทุธิคณุ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.112/62                   1 

ตลุาคม 2561

113 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัธยา วงลนุลา 34,500 น.ส.ณฐัธยา วงลนุลา 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.113/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

114 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 55,350 55,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 55,350 น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 55,350
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.114/62                   1 

ตลุาคม 2561

115 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000 นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.115/62                   1 

ตลุาคม 2561

116 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.116/62                   1 

ตลุาคม 2561

117 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล โกมลเสวนิ 90,000 นางนฤมล โกมลเสวนิ 90,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.117/62                   1 

ตลุาคม 2561

118 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000 นางจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.118/62                   1 

ตลุาคม 2561

119 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล กรกชกร 75,000 นางศรีนวล กรกชกร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.119/62                   1 

ตลุาคม 2561

120 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดารณี หมูข่จรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดารณี หมูข่จรพนัธ์ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.120/62                   1 

ตลุาคม 2561

121 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิชาภทัร สโมสร 33,000 น.ส.นิชาภทัร สโมสร 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.121/62                   1 

ตลุาคม 2561

122 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา เศรษฐอดุม 75,000 น.ส.จิตรา เศรษฐอดุม 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.122/62                   1 

ตลุาคม 2561

123 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณกาญจณ์ สภุาวสิทธ์ิ 45,000 น.ส.วรรณกาญจณ์ สภุาวสิทธ์ิ 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.123/62                   1 

ตลุาคม 2561

124 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 70,500 70,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนงค์ บานแย้ม 70,500 น.ส.อนงค์ บานแย้ม 70,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.124/62                   1 

ตลุาคม 2561

125 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 67,590 67,590 เฉพาะเจาะจง นายกนัต์ สวสัดิไ์ชย 67,590 นายกนัต์ สวสัดิไ์ชย 67,590
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.125/62                   1 

ตลุาคม 2561

126 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 66,660 66,660 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 66,660 น.ส.สธุญัญา จงอตุสา่ห์ 66,660
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.126/62                   1 

ตลุาคม 2561

127 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 45,150 15,150 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 45,150 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 45,150
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.127/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

128 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 44,910 44,910 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 44,910 น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 44,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.128/62                   1 

ตลุาคม 2561

129 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 37,350 37,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนตัตา โตเจริญ 37,350 น.ส.มนตัตา โตเจริญ 37,350
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.129/62                   1 

ตลุาคม 2561

130 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 36,180 36,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 36,180 น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 36,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.130/62                   1 

ตลุาคม 2561

131 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,700 47,700 เฉพาะเจาะจง นายสรยศ เถียรทวี 47,700 นายสรยศ เถียรทวี 47,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.131/62                   1 

ตลุาคม 2561

132 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,900 42,900 เฉพาะเจาะจง นายชนทิตย์ หมวดผา 42,900 นายชนทิตย์ หมวดผา 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.132/62                   1 

ตลุาคม 2561

133 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000 นางอจัจิมา เหลืองดิลก 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.133/62                   1 

ตลุาคม 2561

134 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นายอารยะ โรจนวณิชชากร 75,000 นายอารยะ โรจนวณิชชากร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.134/62                   1 

ตลุาคม 2561

135 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภสัสร มีแก้ว 50,400 น.ส.ภสัสร มีแก้ว 50,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.135/62                   1 

ตลุาคม 2561

136 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 48,690 48,690 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ สภุาพงษ์ 48,690 นายช านาญ สภุาพงษ์ 48,690
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.136/62                   1 

ตลุาคม 2561

137 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 54,570 54,570 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวณีา แก้วมิตร์ 54,570 น.ส.ปวณีา แก้วมิตร์ 54,570
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.137/62                   1 

ตลุาคม 2561

138 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 42,720 42,720 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ ทองเรือง 42,720 นายธีรพงษ์ ทองเรือง 42,720
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.138/62                   1 

ตลุาคม 2561

139 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 47,460 47,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัฐานนัท์ ธนนัพศัปภาทิพ 47,460 น.ส.ณชัฐานนัท์ ธนนัพศัปภาทิพ 47,460
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.139/62                   1 

ตลุาคม 2561

140 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 46,590 46,590 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์ 46,590 น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร์ 46,590
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.140/62                   1 

ตลุาคม 2561

141 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 28,500 28,500 เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชยั ทองแท้ 28,500 นายมนต์ชยั ทองแท้ 28,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.141/62                   1 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

142 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นายพชรพล พงษ์ภกัดี 33,000 นายพชรพล พงษ์ภกัดี 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.142/62                   1 

ตลุาคม 2561

143 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดชนก หาญตะคุ 33,000 น.ส.ชิดชนก หาญตะคุ 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.143/62                   1 

ตลุาคม 2561

144 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 75,000 น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.144/62                   1 

ตลุาคม 2561

145 จ้างออกแบบและจดัพิมพ์คูมื่อฯ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บ.คิวคมัเบอร์ฯ 500,000 บ.คิวคมัเบอร์ฯ 500,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.145/62           10 ตลุาคม

 2561

146
จ้างออกแบบและจดัพิมพ์คูมื่อการ

เช่ือมฯ
450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บ.คิวคมัเบอร์ฯ 450,000 บ.คิวคมัเบอร์ฯ 450,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.146/62             10 

ตลุาคม 2561

147 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 100,000 นายไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 100,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.147/62              10 

ตลุาคม 2561

148 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 40,000 นายกรณยั พิมพสรุกะ 40,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.148/62            18 

ตลุาคม 2561

149 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 13,800 13,800 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 13,800 นายกรณยั พิมพสรุกะ 13,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.149/62             30 

ตลุาคม 2561

150 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นางณฏัยา ไทยวชิยั 33,000 นางณฏัยา ไทยวชิยั 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.150/62           30 ตลุาคม

 2561

151 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชณิตา ดวงภกัดีรัมย์ 22,000 น.ส.ชณิตา ดวงภกัดีรัมย์ 22,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.151/62             30 

ตลุาคม 2561

152 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โคตร 22,000 น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โคตร 22,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.152/62             30 

ตลุาคม 2561

153 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนกนนัท์ ศรีสดุสะอาด 22,000 น.ส.ชนกนนัท์ ศรีสดุสะอาด 22,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.153/62             30 

ตลุาคม 2561

154 จ้างเชา่ซือ้เวบ็ไซต์ 79,560 79,560 เฉพาะเจาะจง บ.บตุิรอน จก. 79,560 บ.บตุิรอน จก. 79,560
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.154/62             30 

ตลุาคม 2561

155 จ้างพิมพ์หนงัสือ 150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง บ.คิวคมัเบอร์ฯ 150,000 บ.คิวคมัเบอร์ฯ 150,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.155/62             30 

ตลุาคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

156 จ้างซอ่มทอ่น า้และทอ่น า้ทิง้ 11,800 11,800 เฉพาะเจาะจง บ.แร็ทโกรฯ 11,800 บ.แร็ทโกรฯ 11,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.156/62             30 

ตลุาคม 2561

157 จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง(นง6625) 3,682.94 3,682.94 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 3,682.94 บ.สยามพระราม5 3,682.94
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.157/62             30 

ตลุาคม 2561

158 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั บรรจง 18,000 นายฉัตรชยั บรรจง 18,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.158/62             30 

ตลุาคม 2561

159 ซอ่มรถยนต์ (นง6624) 28,041.49 28,041.49 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 28,041.49 บ.สยามพระราม5 28,041.49
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

   บจ.อ.159/62             30 

ตลุาคม 2561

160 ซือ้น า้ดืม่ 66,010 66,010 เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล 66,010 ม.มหิดล 66,010
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.1/62               1 ตลุาคม

 2561

161 ซือ้วสัดคุอมฯ 92,750 92,750 เฉพาะเจาะจง บ.วบิลูกิจ 92,750 บ.วบิลูกิจ 92,750
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.2/62               8 ตลุาคม

 2561

162 ซือ้วสัดคุอมฯ(หมกึ) 81,950 81,950 เฉพาะเจาะจง บ.วบิลูกิจ 81,950 บ.วบิลูกิจ 81,950
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.3/62               8 ตลุาคม

 2561

163 ซือ้วสัดสุ านกังาน 66,250.12 66,250.12 เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 66,250.12 กิจเจริญการค้า 66,250.12
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.4/62               9 ตลุาคม

 2561

164 ซือ้ครุุภณัฑ์ 33,143 33,143 เฉพาะเจาะจง งบลงทนุจดัสรรตามพรบ.ปี62 33,143 งบลงทนุจดัสรรตามพรบ.ปี62 33,143
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.5/62               11 

ตลุาคม 2561

165 ซือ้กระดาษ 55,212 55,212 เฉพาะเจาะจง บ.ดับ๊เบิล้เอ 55,212 บ.ดับ๊เบิล้เอ 55,212
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.6/62               17 

ตลุาคม 2561

166 ซือ้วสัดคุอมฯ 95,708 95,708 เฉพาะเจาะจง บ.วบิลูกิจ 95,708 บ.วบิลูกิจ 95,708
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.7/62               30 

ตลุาคม 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินทีจ่ะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2561

ส านกัดา่นอาหารและยา

วนัที ่    31     เดือน     ตลุาคม   พ.ศ. 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน ดา่นอาหารและ

ยาสะเดา
16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สรวย์ี ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์
9,700.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สรวย์ี ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์
9,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.13(1)/62 ลว 22 ต.ค. 61

2 ซือ้ตู้เย็น ดา่นอาหารและยากนัตงั 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบรูณ์การไฟฟ้า จ ากดั 9,400.00
บริษัท ตรังสมบรูณ์การไฟฟ้า 

จ ากดั
9,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด. 12/62 ลว 17 ต.ค. 61

3 ซือ้ตู้เย็น ดา่นอาหารและยาแมส่อด 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั แมส่อด บญุ

โรจน์
7,500.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั แมส่อด บญุ

โรจน์
7,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.13/62 ลว 22 ต.ค. 61

4
ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน ดา่นอาหารและ

ยาวงัประจนั
26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 23,200.00 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 23,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.14/62 ลว 22 ต.ค. 61

5
ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน ดา่นอาหารและ

ยาแมส่อด
41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั แมเ่มย

เฟอร์นิเจอร์
23,400.00

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั แมเ่มย

เฟอร์นิเจอร์
23,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.21/62 ลว 29 ต.ค. 61

6
ซือ้กล้องถ่ายภาพน่ิง ดา่นอาหารและ

ยาบ้านพนุ า้ร้อน
13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาสเตอร์คอม 13,200.00 ร้านมาสเตอร์คอม 13,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.22/62 ลว 29 ต.ค. 61

7 ซือ้ตู้เย็น ดา่นอาหารและยาเบตง 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทคซาวด์ 8,500.00 ร้านไฮเทคซาวด์ 8,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.23/62 ลว 29 ต.ค. 61

8
ซือ้ตู้เย็น ดา่นอาหารและยาทา่อากาศ

ยานนานาชาติอดุรธานี
9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จ ากดั 8,990.00 บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จ ากดั 8,990.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด. 24/62 ลว 29 ต.ค. 61

9
ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน ดา่นอาหารและ

ยาเบตง
18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลเบตง 

จ ากดั
13,700.00

ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลเบตง 

จ ากดั
13,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.25/62 ลว 29 ต.ค. 61

10
ซือ้ครุภณัพ์ส านกังาน ดา่นอาหารและ

ยาสไุหงโก-ลก
37,100.00 37,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเรือน 26,635.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเรือน 26,635.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.26/62 ลว 29 ต.ค. 61

11
ซือ้ครุภณัพ์ส านกังาน ดา่นอาหารและ

ยาทา่อากาศยานนานาชาติอดุรธานี
60,400.00 60,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอดุรเฟอร์นิเจอร์ 41,600.00 ร้านอดุรเฟอร์นิเจอร์ 41,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.27/62 ลว 30 ต.ค. 61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

12
ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน ดา่นอาหารและ

ยาบ้านพนุ า้ร้อน
64,900.00 64,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นโฮมเฟอร์นิท จ ากดั 51,580.00 บริษัท โมเดิร์นโฮมเฟอร์นิท จ ากดั 51,580.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.28/62 ลว 30 ต.ค. 61

13

เชา่สถานทีจ่ดัเก็บเอกสารและบริหาร

เอกสาร

(ต.ค. 61)

59,514.00 59,514.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร จก. 59,514.00 บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร จก. 59,514.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
ใบสัง่จ้าง เลขที ่บจด.83/62

ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

14
ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมแบบตัง้พืน้ 

ขนาด 16 นิว้
4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริง

 จ ากดั
4,400.00

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนีย

ริง จ ากดั
4,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.1/62         วนัที ่4 

ต.ค. 61

15
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง

ถ่ายภาพน่ิง
27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริง

 จ ากดั
27,178.00

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนีย

ริง จ ากดั
27,178.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.2/62         วนัที ่4 

ต.ค. 61

16
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 16.3 

คิวบกิฟตุ
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริง

 จ ากดั
50,000.00

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนีย

ริง จ ากดั
50,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.3/62         วนัที ่4 

ต.ค. 61

17
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 13.3 

คิวบกิฟตุ
19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริง

 จ ากดั
18,939.00

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนีย

ริง จ ากดั
18,939.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.4/62         วนัที ่4 

ต.ค. 61

18
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ท าน า้ร้อน -

น า้เย็น
26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริง

 จ ากดั
26,000.00

บริษัท เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนีย

ริง จ ากดั
26,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.5/62         วนัที ่4 

ต.ค. 61

19
ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีท้ างานและตู้

เก็บเอกสารไม้
15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 15,400.00 บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 15,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.9/62         วนัที ่8 

ต.ค. 61

20
ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

บานเลือ่น
14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 14,400.00 บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 14,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.10/62         วนัที ่8 

ต.ค. 61

21
ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีท้ างานและ

เก้าอีผู้้มาติดตอ่
15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 45,800.00 บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 45,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.6/62         วนัที ่8 

ต.ค. 61

22
ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานและ

เก้าอีท้ างาน
15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 40,700.00 บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 40,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.7/62         วนัที ่8 

ต.ค. 61

23 ครุภณัฑ์ส านกังาน 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 51,400.00 บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากดั 51,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
         บซด.8/62         วนัที ่8 

ต.ค. 61

24 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 50,000.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 50,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
         บซด.16/62         วนัที ่24 

ต.ค. 61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

25 ครุภณัฑ์ส านกังาน โทรศพัท์ 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 32,956.00 ร้านคุ้มแก้ว 32,956.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
         บซด.17/62         วนัที ่24 

ต.ค. 61

26
ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองท าลาย

เอกสาร
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 16,681.30 ร้านคุ้มแก้ว 16,681.30 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.18/62         วนัที ่25 

ต.ค. 61

27 จ้างซอ่มเคร่ืองระบายไอสารเคมี 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วสิ 21,400.00 บจก.ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วสิ 21,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน  บจ.ด.86/62 ลว 24 ต.ค. 61

28 ซือ้ชดุตรวจสอบสาร    แอฟลาทอกซิน 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอินเตอร์ควอลิตี ้ 18,725.00 บจก.สยามอินเตอร์ควอลิตี ้ 18,725.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.15/62 ลว 24 ต.ค. 61

29 ซือ้ชดุทดสอบเคร่ืองส าอาง 5,585.40 5,585.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้  (ไทยแลนด์) 5,585.40
บจก.ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้ (ไทย

แลนด์)
5,585.40 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.19/62 ลว 26 ต.ค. 61

30
ซือ้ชดุน า้ยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง-

สารพิษตกค้าง
99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 99,296.00 ห้างจีทีพาณิชย์ 99,296.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.20/62 ลว 26 ต.ค. 61

31
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา

ทา่เรือเอกชน 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 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.71/62 ลว 1 ต.ค. 2561

32

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสาร

ระหวา่งประเทศ) เดือน ต.ค. 2561

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยานมุาศ ชาธิพา 21,600.00 น.ส.ยานมุาศ ชาธิพา 21,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.72/62 ลว 1 ต.ค. 2560

33

คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)

เดือน ต.ค. 2561

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวนพิศ  กระบตัร์ทอง 48,000.00 น.ส.ชวนพิศ  กระบตัร์ทอง 48,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.73/62 ลว 1 ต.ค. 2560

34
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

เชียงของ เดือน ต.ค. 2561
24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร บวัละพนัธ์ 24,000.00 นายสมจิตร บวัละพนัธ์ 24,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.74/62 ลว 1 ต.ค. 2561

35
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

ทา่เรือกรุงเทพฯ เดือน ต.ค. 2561
36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดชันีย์ แซต่ัง้ 36,000.00 นางสาวดชันีย์ แซต่ัง้ 36,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.75/62 ลว 1 ต.ค. 2561

36
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

ทา่เรือน า้ลกึสงขลา เดือน ต.ค. 2561
28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา บญุเพ็ชร 28,800.00 นางกรรณิกา บญุเพ็ชร 28,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.76/62 ลว 1 ต.ค. 2561

37
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

บางเสาธง เดือน ต.ค. 2561
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบบุผา จอู าไพ 12,000.00 นางบบุผา จอู าไพ 12,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.77/62 ลว 1 ต.ค. 2561

38
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

แมส่าย  เดือน ต.ค. 2561
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุฑริกา แซเ่ตียว 18,000.00 นางสาวบญุฑริกา แซเ่ตียว 18,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.78/62 ลว 1 ต.ค. 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

39
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา

ลาดกระบงั  เดือน ต.ค. 2561
42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงดาว เลือ่นสทุธิ 42,000.00 นางสาวแสงดาว เลือ่นสทุธิ 42,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.79/62 ลว 1 ต.ค. 2561

40
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

ทา่เรือแหลมฉบงั เดือน ต.ค. 2561
43,920.00 43,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสมวรรณ สวยสม 43,920.00 นางสมวรรณ สวยสม 43,920.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.80/62 ลว 1 ต.ค. 2561

41
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

แอคท-ูลัม่ เดือน ต.ค. 2561
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เฟ่ืองสกลู สมดี 12,000.00 น.ส.เฟ่ืองสกลู สมดี 12,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.81/62 ลว 1 ต.ค. 2561

42
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหารและยา 

แมฟ้่าหลวงเชียงราย เดือน ต.ค. 2561
9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นางพรรัตน์  เสนา 9,600.00 นางพรรัตน์ เสนา 9,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.82/62 ลว 1 ต.ค. 2561

43 คา่ซือ้น า้ดืม่ เดือน เดือน ธ.ค. 2560 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง
โรงงานต้นแบบเพ่ือการฝึกอบรม

และผลิตน า้ดืม่บรรจขุวด (ต้นน า้)
17,500.00

โรงงานต้นแบบเพ่ือการฝึกอบรม

และผลิตน า้ดืม่บรรจขุวด (ต้นน า้)
17,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.5(1)/61 ลว 4 ต.ค. 2561

44
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีธ่รุการและงานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์
132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พวงเพ็ญ  กลางรักษ์ 132,000.00 น.ส.พวงเพ็ญ  กลางรักษ์ 132,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.1/62 ลว. 1 ต.ค. 61

45 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด้่านธรุการ 89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาภาวดี  มว่งโมรา 89,700.00 น.ส.อาภาวดี  มว่งโมรา 89,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.2/62 ลว. 1 ต.ค. 61

46 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด้่านธรุการ 68,700.00 68,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ  เชาวน์คณุ 68,700.00 น.ส.ประภาพรรณ  เชาวน์คณุ 68,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.3/62 ลว. 1 ต.ค. 61

47
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านพสัด ุ- 

ครุภณัฑ์
69,720.00 69,720.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร 69,720.00 นายนพรุจ  ศรีเพ็ชร 69,720.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.4/62 ลว. 1 ต.ค. 61

48 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านพสัดุ 70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ปรากฎผล 70,200.00 นายอานนท์  ปรากฎผล 70,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.5/62 ลว. 1 ต.ค. 61

49 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ 94,680.00 94,680.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจกานี  ลิม้ทองเจริญ 94,680.00 น.ส.เบญจกานี  ลิม้ทองเจริญ 94,680.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.6/62 ลว. 1 ต.ค. 61

50 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ 110,400.00 110,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนภา  พุม่ด้วง 110,400.00 น.ส.เนตรนภา  พุม่ด้วง 110,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.7/62 ลว. 1 ต.ค. 61

51 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ 15,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวตั  ปิยะปราโมทย์ 15,000.00 นายเรวตั  ปิยะปราโมทย์ 15,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.8/62 ลว. 1 ต.ค. 61

52

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ และ 

กลุม่ก ากบัดา่นอาหารและยา และ

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู

รายละเอียดผลิตภณัฑ์สขุภาพก่อน

การน าเข้า

77,100.00 77,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 77,100.00 น.ส.ทิพวรรณ  ศากรณ์ 77,100.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.9/62 ลว. 1 ต.ค. 61

53 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด 62,400.00 น.ส.เพชรนภา  ด้วงจาด 62,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.10/62 ลว. 1 ต.ค. 61

54

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีช่ว่ยบนัทกึข้อมลู

รายละเอียดผลิตภณัฑ์สขุภาพก่อน

การน าเข้า

61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตรีรัตน์  ดวงแข 61,200.00 น.ส.ตรีรัตน์  ดวงแข 61,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.11/62 ลว. 1 ต.ค. 61

55 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาภรณ์  ปิยะปราโมทย์ 132,000.00 นางอาภาภรณ์  ปิยะปราโมทย์ 132,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.12/62 ลว. 1 ต.ค. 61

56
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานติดตามและ

ปราบปราม
72,840.00 72,840.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพชรรุ่ง  ชิดทองสกณีุ 72,840.00 น.ส.เพชรรุ่ง  ชิดทองสกณีุ 72,840.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.13/62 ลว. 1 ต.ค. 61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

57
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือแหลมฉบงั
33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรดาณช  สารีเกิด 33,000.00 น.ส.ภทัรดาณช  สารีเกิด 33,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.14/62 ลว. 1 ต.ค. 61

58
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานประมวล

หลกัฐาน
66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 66,000.00 น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 66,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.15/62 ลว. 1 ต.ค. 61

59
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานในการ

ประสานงานด้านตา่งประเทศ
126,900.00 126,900.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน  นกุนัยา 126,900.00 นางแสงเดือน  นกุนัยา 126,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.16/62 ลว. 1 ต.ค. 61

60
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีใ่นการด าเนินงานดา่น

อาหารและยา
66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์  บญุกิจอนสุรณ์ 66,000.00 นายสมบรูณ์  บญุกิจอนสุรณ์ 66,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.17/62 ลว. 1 ต.ค. 61

61
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานระบบ

คณุภาพดา่นอาหารและยา
72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน 72,600.00 น.ส.ปิยะนชุ  อยูย่ืน 72,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.18/62 ลว. 1 ต.ค. 61

62
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานระบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัฑิณี  จนัทร์กระจา่ง 57,600.00 น.ส.ณฐัฑิณี  จนัทร์กระจา่ง 57,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.19/62 ลว. 1 ต.ค. 61

63

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด้่านธรุการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่อากาศยานสวุรรณภมิู

 (คลงัสินค้า)

107,100.00 107,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 107,100.00 น.ส.จรินทร์  ศรีพงษ์ 107,100.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.20/62 ลว. 1 ต.ค. 61

64
พนกังานขบัรถยนต์ ดา่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)
81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล  แก้วเผือก 81,600.00 นายวรพล  แก้วเผือก 81,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.21/62 ลว. 1 ต.ค. 61

65
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู
150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาภรณ์  อ านวยกิจ 150,000.00 น.ส.สภุาภรณ์  อ านวยกิจ 150,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.22/62 ลว. 1 ต.ค. 61

66
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)
70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 70,200.00 น.ส.ชนาพร  วงศ์ชาวนา 70,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.23/62 ลว. 1 ต.ค. 61

67
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (คลงัสินค้า)
70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กงัสดาล  นาคเกิด 70,200.00 น.ส.กงัสดาล  นาคเกิด 70,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.24/62 ลว. 1 ต.ค. 61

68
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
118,260.00 118,260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 118,260.00 น.ส.ศศิรดา  กลางรักษ์ 118,260.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.25/62 ลว. 1 ต.ค. 61

69
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
59,820.00 59,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 59,820.00 น.ส.มลฤดี  เล็กการดี 59,820.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.26/62 ลว. 1 ต.ค. 61

70
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
112,320.00 112,320.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วฒิุวรรณ  เลิศววิฒัน์ชยัยะ 112,320.00 น.ส.วฒิุวรรณ  เลิศววิฒัน์ชยัยะ 112,320.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.27/62 ลว. 1 ต.ค. 61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

71
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
108,300.00 108,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 108,300.00 น.ส.ศิรินิรันดร์  ศรีธราพงศ์ 108,300.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.28/62 ลว. 1 ต.ค. 61

72
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานสวุรรณภมิู (ผู้โดยสารขาเข้า)
90,900.00 90,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พริมรัศม์ิ  กฤษณประพนัธ์ 90,900.00 น.ส.พริมรัศม์ิ  กฤษณประพนัธ์ 90,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.29/62 ลว. 1 ต.ค. 61

73
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานกรุงเทพฯ
83,280.00 83,280.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 83,280.00 น.ส.เกษวดี  ปรือปรัก 83,280.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.30/62 ลว. 1 ต.ค. 61

74
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานกรุงเทพฯ
76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลุสินี  ชศูรี 76,500.00 น.ส.กลุสินี  ชศูรี 76,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.31/62 ลว. 1 ต.ค. 61

75
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานกรุงเทพฯ
70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สริุษา  ชทูอง 70,200.00 น.ส.สริุษา  ชทูอง 70,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.32/62 ลว. 1 ต.ค. 61

76
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยาทา่

อากาศยานกรุงเทพฯ
69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฤทยั  ผลผลา 69,000.00 น.ส.มลฤทยั  ผลผลา 69,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.33/62 ลว. 1 ต.ค. 61

77
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ไปรษณีย์
132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรุตา  จนัทวงษ์ 132,000.00 นางศรุตา  จนัทวงษ์ 132,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.34/62 ลว. 1 ต.ค. 61

78
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านธรุการ 

ณ ดา่นอาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
94,560.00 94,560.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร  ข าสา 94,560.00 นางจิราพร  ข าสา 94,560.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.35/62 ลว. 1 ต.ค. 61

79
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา 

ทา่เรือกรุงเทพ
105,780.00 105,780.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชยั 105,780.00 น.ส.นิศานาถ  ฤทธิชยั 105,780.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.36/62 ลว. 1 ต.ค. 61

80
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
85,800.00 85,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรานี  พุม่พวง 85,800.00 น.ส.ปรานี  พุม่พวง 85,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.37/62 ลว. 1 ต.ค. 61

81
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน างานดา่น

อาหารและยา ทา่เรือกรุงเทพ
44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ ์ หาญหทัยา 44,000.00 นายสมศกัดิ ์ หาญหทัยา 44,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.38/62 ลว. 1 ต.ค. 61

82
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือกรุงเทพ
70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรวดี  ศรีสกุใส 70,200.00 น.ส.ภทัรวดี  ศรีสกุใส 70,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.39/62 ลว. 1 ต.ค. 61

83 พนกังานขบัรถยนต์ 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง 61,200.00 นายอดิศกัดิ ์ แก้วก่อง 61,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.40/62 ลว. 1 ต.ค. 61

84
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา 

ลาดกระบงั
105,300.00 105,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณลกัษณ์  โพธ์ิศรีอุน่ 105,300.00 น.ส.พรรณลกัษณ์  โพธ์ิศรีอุน่ 105,300.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.41/62 ลว. 1 ต.ค. 61

85
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บตวัอยา่ง ดา่น

อาหารและยาลาดกระบงั
81,780.00 81,780.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลกัษณ์  แซต่ัน้ 81,780.00 นายเอกลกัษณ์  แซต่ัน้ 81,780.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.42/62 ลว. 1 ต.ค. 61

86 พนกังานขบัรถยนต์ 67,080.00 67,080.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธุ์  ธนะเพ่ิม 67,080.00 นายพงษ์พนัธุ์  ธนะเพ่ิม 67,080.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.43/62 ลว. 1 ต.ค. 61

87
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยา ลาดกระบงั
84,600.00 84,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พาซีย๊ะ  มซูอ 84,600.00 น.ส.พาซีย๊ะ  มซูอ 84,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.44/62 ลว. 1 ต.ค. 61

88
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ ดา่น

อาหารและยา ปท.10
82,440.00 82,440.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี 82,440.00 น.ส.สาวติรี  ภแูสนศรี 82,440.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.45/62 ลว. 1 ต.ค. 61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

89

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตัิการ ดา่น

อาหารและยาทา่เรือเอกชนบริษัทแอค

ท-ูลัม่

82,440.00 82,440.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์  สอนสงคราม 82,440.00 น.ส.พชัราภรณ์  สอนสงคราม 82,440.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.46/62 ลว. 1 ต.ค. 61

90 พนกังานขบัรถยนต์ 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวรินทร  เชียวชาญผล 61,200.00 นายวรินทร  เชียวชาญผล 61,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.47/62 ลว. 1 ต.ค. 61

91

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานดา่นอาหาร

และยา พระสมทุรเจดีย์ สมทุรปราการ 

และดา่นอาหารและยาทา่เรือเอกชน 

บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ 

จ ากดั จงัหวดัสมทุรปราการ

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนารัตน์  เพลาจนัทร์ 66,000.00 น.ส.ธนารัตน์  เพลาจนัทร์ 66,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.48/62 ลว. 1 ต.ค. 61

92
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่เรือแหลมฉบงั
94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง นางกิตติกา  ชีวะเจริญ 94,800.00 นางกิตติกา  ชีวะเจริญ 94,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.49/62 ลว. 1 ต.ค. 61

93
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บตวัอยา่งดา่น

อาหารและยาทา่เรือแหลมฉบงั
96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัญจรัตน์  บตัรมาก 96,600.00 น.ส.ปัญจรัตน์  บตัรมาก 96,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.50/62 ลว. 1 ต.ค. 61

94
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่และเจ้าหน้าทีจ่ดัเรียง

เอกสารผลิตภณัฑ์สขุภาพ
79,560.00 79,560.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วจีพร  สวุรรณเรืองฉาย 79,560.00 น.ส.วจีพร  สวุรรณเรืองฉาย 79,560.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.51/62 ลว. 1 ต.ค. 61

95
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน ณ ดา่น

อาหารและยาทา่อากาศยานอูต่ะเภา
87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 87,000.00 น.ส.วราภรณ์  ไชยทองยศ 87,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.52/62 ลว. 1 ต.ค. 61

96
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บตวัอยา่ง ดา่น

อาหารและยาทา่เรือแหลมฉบงั
67,800.00 67,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 67,800.00 น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 67,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.53/62 ลว. 1 ต.ค. 61

97
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีเ่ก็บตวัอยา่ง ดา่น

อาหารและยาทา่เรือแหลมฉบงั
66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัธิยา  มลูกวนบ้าน 66,000.00 น.ส.นนัธิยา  มลูกวนบ้าน 66,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.54/62 ลว. 1 ต.ค. 61

98
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานดา่นอาหาร

และยาทา่อากาศยานเชียงราย
113,520.00 113,520.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  ขตัิยะราช 113,520.00 นางวาสนา  ขตัิยะราช 113,520.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.55/62 ลว. 1 ต.ค. 61

99
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา แม่

สาย จ.เชียงราย
120,780.00 120,780.00 เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์  ไชยศรี 120,780.00 นางธิดารัตน์  ไชยศรี 120,780.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.56/62 ลว. 1 ต.ค. 61

100
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา แม่

สาย จ.เชียงราย
81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สชุาดา  หงษ์ค า 81,000.00 น.ส.สชุาดา  หงษ์ค า 81,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.57/62 ลว. 1 ต.ค. 61

101
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
109,800.00 109,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวรเชท  ศรีกนัไชย 109,800.00 นายวรเชท  ศรีกนัไชย 109,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.58/62 ลว. 1 ต.ค. 61

102
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธง  วชิาเร็ว 115,200.00 นายธง  วชิาเร็ว 115,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.59/62 ลว. 1 ต.ค. 61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

103
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณัฑิรา  ธนะสมบตัิ 90,000.00 น.ส.มณัฑิรา  ธนะสมบตัิ 90,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.60/62 ลว. 1 ต.ค. 61

104
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา 

เชียงแสน เชียงของ จ.เชียงราย
81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภดิา  สโุพธิณะ 81,600.00 น.ส.โสภดิา  สโุพธิณะ 81,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.61/62 ลว. 1 ต.ค. 61

105
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา ปา

ดงัเบซาร์ จ.สงขลา
105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 105,000.00 น.ส.สมจิตร  ทิพย์แก้ว 105,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.62/62 ลว. 1 ต.ค. 61

106
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา ปา

ดงัเบซาร์ จ.สงขลา
81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกสร  คละจิตร 81,000.00 น.ส.เกสร  คละจิตร 81,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.63/62 ลว. 1 ต.ค. 61

107
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

สะเดา จ.สงขลา
81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัวดี  เจริญศิลป์ 81,000.00 น.ส.ณฐัวดี  เจริญศิลป์ 81,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.64/62 ลว. 1 ต.ค. 61

108
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

สะเดา จ.สงขลา
81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษวรินทร์  วงษสวุรรณ 81,000.00 น.ส.เกษวรินทร์  วงษสวุรรณ 81,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.65/62 ลว. 1 ต.ค. 61

109
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา 

สะเดา จ.สงขลา
81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 81,000.00 นายเตชิษฎ์  กระจายศรี 81,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.66/62 ลว. 1 ต.ค. 61

110
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช  ไชยรัตน์ 87,000.00 นายเอกราช  ไชยรัตน์ 87,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.67/62 ลว. 1 ต.ค. 61

111
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที ่ณ ดา่นอาหารและยา

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  เมืองแก้ว 87,000.00 นายอานนท์  เมืองแก้ว 87,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.68/62 ลว. 1 ต.ค. 61

112
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่เรือน า้ลกึสงขลา จ.สงขลา
89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พฤษพรรณ  บญุเพ็ชร 89,400.00 น.ส.พฤษพรรณ  บญุเพ็ชร 89,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.69/62 ลว. 1 ต.ค. 61

113
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและยา

ทา่เรือน า้ลกึสงขลา จ.สงขลา
81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลุญาดา  เหลือผล 81,000.00 น.ส.กลุญาดา  เหลือผล 81,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.70/62 ลว. 1 ต.ค. 61

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

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

วนัที่…๓๑...เดือน.....ตลุาคม....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน.ตลุาคม...๒๕๖๑......



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๑๔๖,๑๐๐.๐๐ ๑๔๖,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญ็จมาศ  พนัทวี ๑๔๖,๑๐๐.๐๐ นางสาวเบญ็จมาศ  พนัทวี ๑๔๖,๑๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๒ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๗๔,๓๔๐.๐๐ ๗๔,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๗๔,๓๔๐.๐๐ นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๗๔,๓๔๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๓ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๘๓,๘๘๐.๐๐ ๘๓,๘๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ปิยาพชัร  สีดา ๘๓,๘๘๐.๐๐ ปิยาพชัร  สีดา ๘๓,๘๘๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๓/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๔ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๕๑,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นวลพรรณ  สขุสนัต์รุ่งเรือง ๕๑,๐๐๐.๐๐ นวลพรรณ  สขุสนัต์รุ่งเรือง ๕๑,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๔/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๕ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๑๙๑,๐๔๐.๐๐ ๑๙๑,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวริทธ์ิพล  ชนุหสวุรรณ ๑๙๑,๐๔๐.๐๐ นายวริทธ์ิพล  ชนุหสวุรรณ ๑๙๑,๐๔๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๕/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๖ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๑๒๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๖/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๗ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสธิุดา  บตุทะนา ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวสธิุดา  บตุทะนา ๖๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๗/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๘ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๑๗๗,๖๐๐.๐๐ ๑๗๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  ธนธนวฒัน์ ๑๗๗,๖๐๐.๐๐ นางสาวรมิดา  ธนธนวฒัน์ ๑๗๗,๖๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๘/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๙ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๓๑,๘๐๐.๐๐ ๓๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๓๑,๘๐๐.๐๐ นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๓๑,๘๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๙/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๐ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  รุ่งรัตน์ ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ นายอาทิตย์  รุ่งรัตน์ ๑๘๖,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๐/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๑ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๓๑,๙๒๐.๐๐ ๓๑,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนชุ  หาหลกั ๓๑,๙๒๐.๐๐ นางสาวปิยนชุ  หาหลกั ๓๑,๙๒๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๒ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๗๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๗๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๖๓,๔๘๐.๐๐ ๖๓,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี ๖๓,๔๘๐.๐๐ นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี ๖๓,๔๘๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๔ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๔๑,๘๕๐.๐๐ ๔๑,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ใจสมคัร ๔๑,๘๕๐.๐๐ นางสาวชลิตา ใจสมคัร ๔๑,๘๕๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๔/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๕ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๙๓,๔๘๐.๐๐ ๙๓,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๙๓,๔๘๐.๐๐ นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๙๓,๔๘๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๖ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๖๓,๖๐๐.๐๐ ๖๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๖๓,๖๐๐.๐๐ นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๖๓,๖๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๖/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๗ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรีภทัร  เหลา่เขตกิจ ๖๐,๐๐๐.๐๐ นายวรีภทัร  เหลา่เขตกิจ ๖๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๗/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๘ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๒๓๕,๘๐๐.๐๐ ๒๓๕,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นาวทวชา  เพชรบญุยงั ๒๓๕,๘๐๐.๐๐ นาวทวชา  เพชรบญุยงั ๒๓๕,๘๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๘/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๑๙ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๒๑๙,๖๐๐.๐๐ ๒๑๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนะรารัตน์  แสนสขุ ๒๑๙,๖๐๐.๐๐ นางสาวนะรารัตน์  แสนสขุ ๒๑๙,๖๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๙/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๖,๐๐๐.๐๐ นางสาวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๖,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๐/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๑ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๕๒,๖๕๐.๐๐ ๕๒,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยัภทัร  เปมะวภิาต ๕๒,๖๕๐.๐๐ นายชยัภทัร  เปมะวภิาต ๕๒,๖๕๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๑/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๒๒ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๔๒,๕๔๐.๐๐ ๔๒,๕๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์  สาลีวรรณ ๔๒,๕๔๐.๐๐ นางสาวธิดารัตน์  สาลีวรรณ ๔๒,๕๔๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๒/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๒๓ จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๕,๐๐๐.๐๐ นายธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๕,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๓/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๒๔ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)
๖๐,๐๐๐.๐๐

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)
๖๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๔/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๒๕
ตรวจตดัข่าวจากหนงัสือพิมพ์และ

เวบ็ไซต์
๔๙๙,๔๗๖.๐๐ ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อินโฟเควสท์ จ ากดั ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ บ.อินโฟเควสท์ จ ากดั ๔๘๗,๙๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๕/๒๕๖๒        วนัที่

 ๕/๑๐/๒๕๖๑

๒๖ พิมพ์วารสาร oryor society ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๓๖,๐๐๐.๐๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๓๖,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๖/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๖/๑๐/๒๕๖๑

๒๗ ผลิตสือ่สนบัสนนุชมุชน ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.นาราซีซเท็ม จ ากดั ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ บ.นาราซีซเท็ม จ ากดั ๔๙๙,๙๘๙.๖๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๗/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๖/๑๐/๒๕๖๑

๒๘
ออกแบบและพิมพ์วารสาร smart life 

by อย.
๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ชมุชนสหกรณ์การเกษตรแหง่

ประเทศไทย จ ากดั
๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐

ชมุชนสหกรณ์การเกษตรแหง่

ประเทศไทย จ ากดั
๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๘/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๗/๑๐/๒๕๖๑

๒๙ พิมพ์วารสาร smart biz by อย. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ. รัตนะเทรดดิง้ ๗๒,๐๐๐.๐๐ หจก. เอ็น.เอ. รัตนะเทรดดิง้ ๗๒,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๒๙/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๘/๑๐/๒๕๖๑

๓๐
จดัแสดงนิทรรศการ100ปี การ

สาธารณสขุไทยของอย.
๒๒๗,๐๖๒.๕๖ ๒๒๗,๐๖๒.๕๖ เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วสิ จ ากดั
๒๒๗,๐๖๒.๕๖

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วสิ จ ากดั
๒๒๗,๐๖๒.๕๖

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๓๐/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๕/๑๐/๒๕๖๑

๓๑ ซอ่มห้องน า้ชาย-หญิง ๕,๓๗๑.๔๐ ๕,๓๗๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๕,๓๗๑.๔๐ ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๕,๓๗๑.๔๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๓๑/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๖/๑๐/๒๕๖๑

๓๒ ซือ้เคร่ืองปรับอากาศ ๒๖๙,๕๐๐.๐๐ ๒๖๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ๒๖๘,๙๙๘.๐๐ ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ๒๖๙,๕๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ. ๑/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๓๓ ซือ้หนงัสือพิมพ์รายวนั ๑๖,๒๕๐.๐๐ ๑๖,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอรพิน บญุวงษ์ ๑๖,๒๕๐.๐๐ ร้านอรพิน บญุวงษ์ ๑๖,๒๕๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ. ๒/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๓๔ ซือ้น า้ดืม่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน า้ดืม่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ร้านยอดน า้ดืม่ ๒๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ. ๓/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

๓๕ ครุภณัฑ์ส านกังาน ๑๑๐,๑๐๐.๐๐ ๑๑๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๑๑๐,๑๐๐.๐๐ ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๑๑๐,๑๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ. ๔/๒๕๖๒        วนัที ่

๕/๑๐/๒๕๖๑

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 52,800.00 52,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จ ากดั (มหาชน) 52,800.00 บ. ดิทโต้ (ประเทศ)จ ากดั 52,800.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.1/2562 ลว.2 ตค.61

ปีงบประมาณ 2561  (มหาชน) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 จ้างท างานสานบรรณฯ 93,900.00 93,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา บญุวทิย์ 93,900.00 นางสาวพิชญา บญุวทิย์ 93,900.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.2/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

3 จ้างท างานด้านพสัดกุารจดัซือ้/จดัจ้าง 76,200.00 76,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร อ ่าอ่อน 76,200.00 นางสาวพิไลพร อ ่าอ่อน 76,200.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.3/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

4 จดัจ้างท างานด้านธรุการ 59,280.00 59,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แป้นกลม 59,280.00 นางสาวประภาพร แป้นกลม 59,280.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.4/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

5 จดัจ้างท างานด้านธรุการ 61,560.00 61,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพนูชุ บญุสิงห์ 61,560.00 นางสาวชมพนูชุ บญุสิงห์ 61,560.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.5/2562 ลว.2 ตค.61

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จดัจ้างท าข้อมลูพนกังานเจ้าหน้าที่ 57,660.00 57,660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอศลัยา รอดจีรา 57,660.00 นางสาวอศลัยา รอดจีรา 57,660.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.6/2562 ลว.2 ตค.61

ระบบ OPMฯ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

7 จ้างบนัทกึผลวเิคราะห์และ 77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 77,400.00 นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 77,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.7/2562 ลว.2 ตค.61

ตรวจสอบข้อมลูฯ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

8 จดัจ้างงานด้านธรุการกลุม่พฒันาระบบฯ 56,310.00 56,310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระววัรรณ ปรานพรม 56,310.00 นางสาวระววัรรณ ปรานพรม 56,310.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.8/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้างท างานด้านพสัดกุารจดัซือ้/จดัจ้าง 73,485.00 73,485.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรินทร์ โสภณ 73,485.00 นางสาวไพรินทร์ โสภณ 73,485.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.9/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

10 จดัจ้างท าข้อมลูสถาปัตยกรรมฯ 91,560.00 91,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุาทิพย์ เปลง่ผิว 91,560.00 นางสาวจฑุาทิพย์ เปลง่ผิว 91,560.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.10/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

11 จดัจ้างท าข้อมลูฯ 91,560.00 91,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี กลีบจอหอ 91,560.00 นางสาวภารดี กลีบจอหอ 91,560.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.11/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

12 จดัจ้างท าและประสาน ติดตามข้อมลูฯ 86,340.00 86,430.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีมานนัท์ กหุลาบเพ็ชรทอง 86,340.00 น.ส.ธีมานนัท์ กหุลาบเพ็ชรทอง 86,340.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.12/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

13 จดัจ้างท างานด้านธรุการกลุม่ฯ 61,170.00 61,170.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา สีอ่อน 61,170.00 นางสาวอรอมุา สีอ่อน 61,170.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.13/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

14 จดัจ้างพนกังานขบัรถยนต์ 84,660.00 84,660.00 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ขนุเอม 84,660.00 นายส าราญ ขนุเอม 84,660.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.14/2562 ลว.2 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

15 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ชว่ยนกุลู 5,000.00 นายจรูญ ชว่ยนกุลู 5,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.15/2562 ลว.10 ตค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

16 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน 18,061.64 18,061.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 18,061.64 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 18,061.64  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.1/2562 ลว.2 ตค.61

จ านวน 3 รายการ (มหาชน) (มหาชน) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

17 จดัซือ้ครุภณัฑ์ (เคร่ืองปรับอากาศ) 301,740.00 301,740.00 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 301,740.00 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 301,740.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.2/2562 ลว.2 ตค.61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

18 ซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภคฯ 9,975.00 9,975.00 เฉพาะเจาะจง โรงงาน (ต้นน า้) 9,975.00 โรงงาน (ต้นน า้) 9,975.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.3/2562 ลว.2 ตค.61

มหาลยัมหิดล มหาลยัมหิดล คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

19 ซือ้กระเป๋าใสเ่อกสาร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 15,000.00 บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 15,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.4/2562 ลว.3 ตค.61

จ ากดั (ส านกังานใหญ่) จ ากดั (ส านกังานใหญ่) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ดัซือ้ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือ ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1
ซือ้น า้ดืม่ ปีงบประมาณ 2562 

 (ต.ค.61-ก.ย.62)
12,360.00             12,360.00            เฉพาะเจาะจง ยอดน า้ดืม่ 12,360 บาท ยอดน า้ดืม่ 12,360 บาท

ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 1/2562

ลว. 1 ต.ค.61

กิจเจริญการค้า 149,629 บาท
บริษัท โกรวิ่งพอยท์ จ ากดั 158,230 บาท

ร้านคุ้มแก้ว 154,600 บาท

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 153,438 บาท
บ.โอเรียนตลั แอร์ แอนด์ อีควปิเม้มท์ จ ากดั 155,685 บาท

หจก.เวลิด์คอร์ด แอร์ คอนดิชัน่ 159,216 บาท

4
ซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร (งบลงทนุ) 20,000.00             20,000.00            เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 16,681.30 บาท กิจเจริญการค้า 16,681.30 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 4/2562

ลว. 18 ต.ค.61

5
ซือ้เคร่ืองบนัทกึเสียงดิจิตอล (งบลงทนุ) 4,500.00               4,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ คอมพิวเตอร์

 เน็ตเวร์ิค จ ากดั

4,173 บาท บ.ซนัไชน์ คอมพิวเตอร์

 เน็ตเวร์ิค จ ากดั

4,173 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 5/2562

ลว. 18 ต.ค.61

6
จ้างเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสารปีงบประมาณ

 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)

60,000.00             60,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์วสิ

ซพัพลาย

60,000 บาท หจก.เอส.เอ็ม.อี เซอร์วสิ

ซพัพลาย

60,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บจส. 1/2562

ลว. 1 ต.ค.61

153,438 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ
ใบสัง่ซือ้ บซส. 3/2562

ลว. 18 ต.ค.61

กิจเจริญการค้า 149,629 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ
ใบสัง่ซือ้ บซส. 2/2562

ลว. 1 ต.ค.61

3 ซือ้เคร่ืองปรับอากาศ (งบลงทนุ) 153,600.00           153,600.00          เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2561

ช่ือหน่วยงาน......ส านกัควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย (กลุม่ควบคมุเคร่ืองส าอาง).......

วนัที ่  31   เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2561

ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

2 ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน (ม.44) 149,626.00           149,629.00 เฉพาะเจาะจง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้างเชา่สถานทีจ่ดัเก็บเอกสาร 

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)

58,500.00             58,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร 58,500 บาท บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร 58,500 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 2/2562

ลว. 1 ต.ค.61

8
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 52,590.00             52,590.00            เฉพาะเจาะจง นายธีรยทุธ  ผ่องฉวี 52,590 บาท นายธีรยทุธ  ผ่องฉวี 52,590 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 3/2562

ลว. 1 ต.ค.61

9
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 82,330.00             82,330.00            เฉพาะเจาะจง นายพรศกัดิ ์ ศรีไพริน 82,330 บาท นายพรศกัดิ ์ ศรีไพริน 82,330 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 4/2562

ลว. 1 ต.ค.61

10
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 81,063.00             81,063.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 81,063 บาท น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 81,063 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 5/2562

ลว. 1 ต.ค.61

11
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 69,480.00             69,480.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ชตุิมา  หณุเวช 69,480 บาท น.ส.ชตุิมา  หณุเวช 69,480 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 6/2562

ลว. 1 ต.ค.61

12
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 82,290.00             82,290.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร  เฉลียงพงษ์ 82,290 บาท น.ส.จิราพร  เฉลียงพงษ์ 82,290 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 7/2562

ลว. 1 ต.ค.61

13
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 73,470.00             73,470.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์  ด้วงจาด 73,470 บาท น.ส.พรทิพย์  ด้วงจาด 73,470 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 8/2562

ลว. 1 ต.ค.61

14
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 57,690.00             57,690.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 57,690 บาท น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 57,690 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 9/2562

ลว. 1 ต.ค.61

15
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 82,890.00             82,890.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทนา  บรรจงเกตุ 82,890 บาท น.ส.จนัทนา  บรรจงเกตุ 82,890 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 10/2562

ลว. 1 ต.ค.61

16
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (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  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 11/2562

ลว. 1 ต.ค.61

17
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (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  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 12/2562

ลว. 1 ต.ค.61

18
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 65,670.00             65,670.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาลยั  กงวงศ์ 65,670 บาท น.ส.พจนาลยั  กงวงศ์ 65,670 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 13/2562

ลว. 1 ต.ค.61

19
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 55,200.00             55,200.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยกร  สิทธิสาร 55,200 บาท น.ส.กลัยกร  สิทธิสาร 55,200 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 14/2562

ลว. 1 ต.ค.61

20
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 13,870.00             13,870.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริฉัตร  ใบเจริญ 13,870 บาท น.ส.ปาริฉัตร  ใบเจริญ 13,870 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 15/2562

ลว. 1 ต.ค.61

21
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 35,070.00             35,070.00            เฉพาะเจาะจง นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 35,070 บาท นายกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 35,070 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 16/2562

ลว. 1 ต.ค.61

22
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 31,590.00             31,590.00            เฉพาะเจาะจง นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 31,590 บาท นายพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค า 31,590 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 17/2562

ลว. 1 ต.ค.61

23
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 50,100.00             50,100.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.มชัฌมาภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บาท น.ส.มชัฌมาภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 18/2562

ลว. 1 ต.ค.61

24
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 33,090.00             33,090.00            เฉพาะเจาะจง นายณฏัฐพล ยอดด าเนิน 33,090 บาท นายณฏัฐพล ยอดด าเนิน 33,090 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 19/2562

ลว. 1 ต.ค.61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

25
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 31,200.00             31,200.00            เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร  งามสงวน 31,200 บาท นายพงศ์ธร  งามสงวน 31,200 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 20/2562

ลว. 1 ต.ค.61

26
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 45,000.00             45,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัริดา  สกลุมา 45,000 บาท นางสาวพชัริดา  สกลุมา 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 21/2562

ลว. 1 ต.ค.61

27
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 45,000.00             45,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทิกานต์ หนเูทียม 45,000 บาท น.ส.นนัทิกานต์ หนเูทียม 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 22/2562

ลว. 1 ต.ค.61

28
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 53,920.00             535,920.00          เฉพาะเจาะจง นายสรศกัดิ ์ ทองยน่ 53,920 บาท นายสรศกัดิ ์ ทองยน่ 53,920 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 23/2562

ลว. 1 ต.ค.61

29
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 84,560.00             84,560.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์ พลขนัธ์ 84,560 บาท น.ส.จิราภรณ์ พลขนัธ์ 84,560 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 24/2562

ลว. 1 ต.ค.61

30
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 93,240.00             93,240.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 93,240 บาท น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 93,240 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 25/2562

ลว. 1 ต.ค.61

31
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.- พ.ย.61) 45,300.00             45,300.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภสัสร  รอดทอง 45,300 บาท น.ส.ศิริภสัสร  รอดทอง 45,300 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 26/2562

ลว. 1 ต.ค.61

32
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 75,320.00             75,320.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 75,320 บาท น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 75,320 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 27/2562

ลว. 1 ต.ค.61

33
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 83,800.00             83,800.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จตพุร  ศรีฤทธ์ิเกียรติ 83,800 บาท น.ส.จตพุร  ศรีฤทธ์ิเกียรติ 83,800 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 28/2562

ลว. 1 ต.ค.61

34
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.- พ.ย.61) 31,800.00             31,800.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญวรรณ งามวนั 31,800 บาท น.ส.เบญวรรณ งามวนั 31,800 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 29/2562

ลว. 1 ต.ค.61

35
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 48,000.00             4,800.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ววิรรธณี  พานิช 48,000 บาท น.ส.ววิรรธณี  พานิช 48,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 30/2562

ลว. 1 ต.ค.61

36
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 48,000.00             48,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ 48,000 บาท น.ส.พรพรรณ  เตชะบญุญะ 48,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 31/2562

ลว. 1 ต.ค.61

37
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 45,000.00             45,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 45,000 บาท น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 32/2562

ลว. 1 ต.ค.61

38
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 45,000.00             45,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัชญา หลอ่งสอง 45,000 บาท น.ส.จิรัชญา หลอ่งสอง 45,000 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 33/2562

ลว. 1 ต.ค.61

39
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (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  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 34/2562

ลว. 1 ต.ค.61

40
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 63,600.00             63,600.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดทหยั  ตา่ยจนัทร์ 63,600 บาท น.ส.ชิดทหยั  ตา่ยจนัทร์ 63,600 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 35/2562

ลว. 1 ต.ค.61

41
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 83,310.00             83,310.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.สลกัจิต  สืบอาษา 83,310 บาท น.ส.สลกัจิต  สืบอาษา 83,310 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 36/2562

ลว. 1 ต.ค.61

42
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค.-ธ.ค. 61) 53,550.00             53,550.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัยทิพย์  สืบอาษา 53,550 บาท น.ส.ธญัยทิพย์  สืบอาษา 53,550 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 37/2562

ลว. 1 ต.ค.61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

43
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 75,800.00             75,800.00            เฉพาะเจาะจง นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 75,800 บาท นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 75,800 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 39/2562

ลว. 1 ต.ค.61

44
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) 32,400.00             32,400.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์  สจัจะเวทะ 32,400 บาท น.ส.นารีรัตน์  สจัจะเวทะ 32,400 บาท  -ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 40/2562

ลว. 1 ต.ค.61

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ดัซือ้ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จดัซือ้น า้ดืม่ 6,000.00               6,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน า้ดืม่    =  6,000 บาท ร้านยอดน า้ดืม่    = 6,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้เลขที่

 ( ตค.61  -  กย.62) บซ.ว. 1/2562 ลว.1 ตค.61

2 จ้างเหมาปฏบิตัิงานบนัทกึ 88,400.00             88,400.00            เฉพาะเจาะจง นส.ดารุณี  จิตประสาน นส.ดารุณี  จิตประสาน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ข้อมลูระบบสารบรรณ   = 88,400  บาท   = 88,400  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 1/2562 ลว. 1 ตค.61

 ตค.61 -  กพ.62

3 จ้างเหมาปฏบิตัิงานฝ่ายบริหาร 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.มลัลิกา  กนัทา นส.มลัลิกา  กนัทา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  =  12,000 บาท  =  12,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 2/2562 ลว. 1 ตค.61

ตค.61

4 จ้างเหมาปฏบิตัิงานฝ่ายบริหาร 35,070.00             35,070.00            เฉพาะเจาะจง นายวนัชยั    แก้วด้วง นายวนัชยั  แก้วด้วง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  = 35,070  บาท  = 35,070  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.3/2562 ลว. 1 ตค.61

 ตค.61 -  ธค.61

5 จ้างเหมาปฏบิตัิงานเก็บเอกสาร 27,000.00             27,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.วชิราพร  เครือวงศ์ปิง นส.วชิราพร  เครือวงศ์ปิง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ทะเบยีนต ารับ ใบอนญุาต  = 27,000 บาท  = 27,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 4/2562 ลว. 1 ตค.61

 ตค. - ธค.61

6 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 87,050.00             87,050.00            เฉพาะเจาะจง นส.เกศินี  วงศ์ไชย นส.เกศินี  วงศ์ไชย  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

พฒันาระบบวตัถอุนัตราย   = 87,050   บาท   = 87,050   บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.5/2562 ลว. 1 ตค.61

 ตค.61 - กพ.62

7 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 36,000.00             36,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.อารีรัตน์  จิตจ านงค์ นส.อารีรัตน์  จิตจ านงค์  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

พฒันาระบบวตัถอุนัตราย  = 36,000 บาท  = 36,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 6/2562 ลว. 1 ตค.61

ตค. - ธค.61

8 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 42,000.00             42,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.พฤกษา วชิมุา นส.พฤกษา วชิมุา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก าหนดมาตรฐานวตัถอุนัตราย  = 42,000 บาท  = 42,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 7/2562 ลว. 1 ตค.61

ตค. - ธค.61

9 จ้างเหมาปฏบิตัิงานกลุม่งาน 66,090.00             66,090.00            เฉพาะเจาะจง นส.พรรณรัตน์   ขนุมิน นส.พรรณรัตน์   ขนุมิน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อน  = 66,090  บาท  = 66,090  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว.8/2562 ลว. 1 ตค.61

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน .ตลุาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)..ส านกัควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย)

วนัที ่......31..... เดือน ..ตลุาคม...... พ.ศ. 2561 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ออกสูต่ลาด ตค. - ธค.61

10 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน พนกังาน 76,000.00             76,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอน ุ เขียวสอาด นายอน ุ เขียวสอาด  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ขบัรถยนต์ ตค.61 - กพ.62  = 76,000 บาท  = 76,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 9/2562 ลว. 1 ตค.61

11 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 87,550.00             87,550.00            เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัณิชา  วงศ์ค าภา นส.ณฐัณิชา  วงศ์ค าภา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  = 87,550  บาท  = 87,550  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 10/2562 ลว. 1 ตค.61

ออกสูต่ลาด ตค.61 - กพ.62

12 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 61,950.00             61,950.00            เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัณิชา  นวลแสง นส.ณฐัณิชา  นวลแสง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  = 61,950   บาท  = 61,950   บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 11/2562 ลว. 1 ตค.61

ออกสูต่ลาด ตค.61 - กพ.62

13 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน กลุม่งาน 60,000.00             60,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี นส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงั  = 60,000 บาท  = 60,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 12/2562 ลว. 1 ตค.61

ออกสูต่ลาด ตค.61 - กพ.62
14 จ้างเหมาปฏบิตัิงานบนัทกึ 43,300.00             43,300.00            นส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชาติ นส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชาติ  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ช้อมลูในระบบสารสนเทศฯ  = 43,300 บาท  = 43,300 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 13/2562 ลว. 1 ตค.61

ตค.61 - กพ.62
15 จ้างเหมาปฏบิตัิงานให้ค าปรึกษา 79,500.00             79,500.00            นส.พลอยชนก  เผือกผ่อง นส.พลอยชนก  เผือกผ่อง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

การยืน่เอกสารขออนญุาตฯ  = 79,500 บาท  = 79,500 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 14/2562 ลว. 1 ตค.61

ตค.61 - กพ.62

16 จ้างเหมาปฏบิตัิงานตรวจรับ 62,600.00             62,600.00            นส.กลัยดา  ยิง่วฒันไกร นส.กลัยดา  ยิง่วฒันไกร  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ค าขออนญุาตฯ และบนัทกึข้อ  =  62,600 บาท  =  62,600 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 15/2562 ลว. 1 ตค.61

มลูฯ   ตค.61 - กพ.62

17 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 23,000.00             23,000.00            บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก. บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก.  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

ตค. 61  - มค.62 (มหาชน)    = 23,000 บาท (มหาชน)    = 23,000 บาท บจ.ว. 16/2562 ลว. 1 ตค.61

18 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 55,900.00             55,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ ร้านฐาปนีย์ ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ เลขที่

(งบลงทนุ)  = 55,000 บาท  = 55,000 บาท บซ.ว. 2/2562 ลว. 8 ตค.61

19 จดัซือ้เก้าอีท้ างานและเคร่ือง 41,000.00             41,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า ร้านกิจเจริญการค้า ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ เลขที่

ท าลายเอกสาร (งบลงทนุ)  = 38,160 บาท  = 38,160 บาท บซ.ว. 3/2562 ลว. 8 ตค.61

แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานจดัซือ้จดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีห่รือวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

(ช่ือหน่วยงาน)....ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.)......

วนัที่...31.....เดือน..ตลุาคม..พ.ศ....2561...

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน......ตลุาคม 2561...............



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1 จดัเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,800 28,800 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   3/2562

เสนอราคา 28,800 บาท ราคาจ้าง 28,800 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2561

2 จดัจ้างบ ารุงรักษาระบบสายดว่น อย.

1556

250,640 250,636.80 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี 

เอเชีย จ ากดั

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี 

เอเชีย จ ากดั

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   4/2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 250,640 บาท ราคาจ้าง 250,640 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่17 ตลุาคม 2561

3 จดัจ้างดแูลเคร่ืองแมข่่ายระบบ

ฐานข้อมลูเฝ้าระวงั

96,300 96,300 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท คีนอายน์ จ ากดั บริษัท คีนอายน์ จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   5/2562

โฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

เสนอราคา 96,300 บาท ราคาจ้าง 96,300 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่26 ตลุาคม 2561

4 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 131,820 131,820 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกวรรณ หน่อนาค นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   6/2562

เสนอราคา 131,820 บาท ราคาจ้าง 131,820 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

5 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวณฐัวดี ฤทธิเลิศ นางสาวณฐัวดี ฤทธิเลิศ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   7/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

6 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวจริญญา กลุเขมานนท์ นางสาวจริญญา กลุเขมานนท์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   8/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

7 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ นางสาวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   9/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

8 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 104,100 104,100 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวนิตยา นิลทะสิงห์ นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   10/2562

เสนอราคา 104,100 บาท ราคาจ้าง  104,100  บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

9 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 94,560 94,560 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกศิมล รอดแฟง นางสาวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   11/2562

เสนอราคา 94,560 บาท ราคาจ้าง  94,560  บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

10 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปัทมา แก้วเงิน นางสาวปัทมา แก้วเงิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  12/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

11 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปาริษา สภุาวรรณ นางสาวปาริษา สภุาวรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   13/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

12 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 94,680 94,680 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวเกศรา เกิดชว่ง นางสาวเกศรา เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   14/2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคา 94,680 บาท ราคาจ้าง  94,680 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

13 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 87,720 87,720 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวสิริญาพร โนนน้อย นางสาวสิริญาพร โนนน้อย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   15/2562

เสนอราคา 87,720 บาท ราคาจ้าง  87,720 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

14 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 75,000 75,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวจฑุารัตน์ เทียมพวง นางสาวจฑุารัตน์ เทียมพวง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   16/2562

เสนอราคา 75,000 บาท ราคาจ้าง 75,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

15 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 79,800 79,800 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกานต์รว ีมัง่มี นางสาวกานต์รว ีมัง่มี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   17/2562

เสนอราคา 79,800 บาท ราคาจ้าง 79,800 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

16 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 64,200 64,200 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวศิวาพร ทองดี นางสาวศิวาพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   18/2562

เสนอราคา 64,200 บาท ราคาจ้าง 64,200 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

17 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม นางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   19/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

18 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวรภสัสรณ์ สงัข์ดิษญ์ นางสาวรภสัสรณ์ สงัข์ดิษญ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   20/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

19 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 63,000 63,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั นายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   21/2562

เสนอราคา 63,000 บาท ราคาจ้าง  63,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

20 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 30,000 30,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์ นางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   22/2562

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง  30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

21 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 30,000 30,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง นายพลากร ปราณพรม  นายพลากร ปราณพรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   23/2562

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง  30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

22 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 30,000 30,000 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ นางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   24/2562

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง  30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

23 จดัซือ้นิตยสาร วารสาร และแตง่ตัง้ 12,000 12,000 จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านอรพิน บญุวงศ์ ร้านอรพิน บญุวงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   1/2562

คณะกรรมการตรวจรับงาน เสนอราคา  12,000 บาท ราคาจ้าง  12,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2561

24 จดัซือ้น า้ดืม่ส าหรับบริโภค โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง

15,600 15,600 จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงสถาบนัโภชนาการ 

มหาวทิยาลยัมหิดล

สถาบนัโภชนาการ 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   2/2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคา 15,600 บาท ราคาจ้าง  15,600 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่3 ตลุาคม 2561

25 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน 20,800 20,800 จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   3/2562

เสนอราคา  20,800 บาท ราคาจ้าง  20,800 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่11 ตลุาคม 2561

26 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 18,540 18,540 จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   4/2562

เสนอราคา  18,540 บาท ราคาจ้าง  18,540 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่31 ตลุาคม 2561

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ดัซือ้ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่

เก่ียวกบัการอนญุาตผลิตภณัฑ์สขุภาพ

150,000.- บาท 150,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางวไิล บณัฑิตานกุลู

ราคาทีเ่สนอ 150,000.- บาท

นางวไิล บณัฑิตานกุลู

ราคาทีจ้่าง 150,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 1/2562

1 ต.ค.61

2 เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 23,000.- บาท 23,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)

ราคาทีเ่สนอ 23,000.- บาท

บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)

ราคาทีเ่ชา่ 23,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 2/2562

1 ต.ค.61

3 ซือ้น า้ดืม่ 36,000.- บาท 36,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.ยอดน า้ดืม่ 

ราคาทีเ่สนอ 23,000.- บาท

บ.ยอดน า้ดืม่ 

ราคาทีซื่อ้ 23,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 1/2562

1 ต.ค.61

4 จ้างจดัท างานด้านการบริหาร

และบริการของศนูย์บริการฯ

196,700.- บาท 196,700.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาทีเ่สนอ 196,700.- บาท

นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาทีจ้่าง 196,700.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 3/2562

2 ต.ค.61

5 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

147,760.- บาท 147,760.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา  วรีแพทยโกศล

ราคาทีเ่สนอ 147,760.-บาท

น.ส.ศิรประภา  วรีแพทยโกศล

ราคาทีจ้่าง 147,760.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 4/2562

2 ต.ค.61

6 จ้างจดัท างานเอกสารและ

ตรวจสอบเก่ียวกบัการเบกิจา่ย

เงิน

141,900.- บาท 141,900.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์

ราคาทีเ่สนอ 141,900.- บาท

น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์

ราคาทีจ้่าง 141,900.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 5/2562

2 ต.ค.61

7 จ้างจดัท างานด้านพฒันาระบบบริหาร

และจดัท าเอกสารเบือ้งต้นเก่ียวกบัการ

เบกิจา่ยเงิน

142,560.- บาท 142,560.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานนัต์

ราคาทีเ่สนอ 142,560.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานนัต์

ราคาทีจ้่าง 142,560.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 6/2562

2 ต.ค.61

วนัที ่31 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2561 

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2561

กองสง่เสริมการประกอบการผลิตภณัฑ์สขุภาพ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

123,120.- บาท 123,120.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีเ่สนอ 123,120.- บาท

น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีจ้่าง 123,120.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 7/2562

2 ต.ค.61

9 จ้างจดัท างานด้านธรุการและ

ตรวจสอบวสัด ุครุภณัฑ์

69,900.- บาท 69,900.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  นายลลิต  อยูเ่ย็น

ราคาทีเ่สนอ 69,900.- บาท

 นายลลิต  อยูเ่ย็น

ราคาทีจ้่าง 69,900.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 8/2562

2 ต.ค.61

10 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

95,250.- บาท 95,250.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาทีเ่สนอ 95,250.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาทีจ้่าง 95,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 9/2562

2 ต.ค.61

11 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

90,670.- บาท 90,670.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี ค าชาสยั

ราคาทีเ่สนอ 90,670.- บาท

น.ส.อรมณี ค าชาสยั

ราคาทีจ้่าง 90,670.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 10/2562

2 ต.ค.61

12 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

22,500.- บาท 22,500.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาทีเ่สนอ 22,500.- บาท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาทีจ้่าง 22,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 11/2562

2 ต.ค.61

13 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

89,050.- บาท 89,050.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณารายณ์ ต้อมทอง

ราคาทีเ่สนอ 89,050.- บาท

น.ส.พรรณารายณ์ ต้อมทอง

ราคาทีจ้่าง 89,050.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 12/2562

2 ต.ค.61

14 จ้างเหมาบริการในการจดัท าข้อมลูใน

การให้ค าแนะน าหรือค าวนิิจฉัยด้าน

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

150,000.- บาท 300,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายชาพล รัตนพนัธุ์

ราคาทีเ่สนอ 150,000.- บาท

นายชาพล รัตนพนัธุ์

ราคาทีจ้่าง 150,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 13/2562

2 ต.ค.61

15 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินยา และ

ทบทวนข้อมลูด้านยา

159,450.- บาท 159,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีเ่สนอ 159,450.- บาท

นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีจ้่าง 159,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 14/2562

3 ต.ค.61

16 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารการประชมุ

34,950.- บาท 34,950.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายสิรวชิญ์ สทุธิประภา

ราคาทีเ่สนอ 34,950.- บาท

นายสิรวชิญ์ สทุธิประภา

ราคาทีจ้่าง 34,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 15/2562

3 ต.ค.61

17 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารการประชมุ

32,550.- บาท 32,550.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาทีเ่สนอ 32,550.- บาท

น.ส.ปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาทีจ้่าง 32,550.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 16/2562

3 ต.ค.61

18 จ้างจดัท าและตรวจสอบเอกสาร

เบือ้งต้นเร่ืองเงิน

72,450.- บาท 72,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาทีเ่สนอ 72,450.- บาท

น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาทีจ้่าง 72,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 17/2562

3 ต.ค.61

19 จ้างจดัท าข้อมลูและสืบค้นข้อมลูยา 83,100.- บาท 83,100.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี 

ราคาทีเ่สนอ 83,100.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี

ราคาทีจ้่าง 83,100.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 18/2562

3 ต.ค.61

20 จ้างท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการขึน้

ทะเบยีนต ารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

52,350.- บาท 52,350.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์ คงเพชร

ราคาทีเ่สนอ 52,350.- บาท

น.ส.นารีรัตน์ คงเพชร

ราคาทีจ้่าง 52,350.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 19/2562

3 ต.ค.61

21 จ้างท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการขึน้

ทะเบยีนต ารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

52,350.- บาท 52,350.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สรวย์ี  ปวณีด ารง

ราคาทีเ่สนอ 52,350.- บาท

น.ส.สรวย์ี  ปวณีด ารง

ราคาทีจ้่าง 52,350.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 20/2562

3 ต.ค.61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

22 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยา

90,450.- บาท 90,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ เธียรผาติ

ราคาทีเ่สนอ 90,450.- บาท

นายธนพงษ์ เธียรผาติ

ราคาทีจ้่าง 90,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 21/2562

3 ต.ค.61

23 จ้างท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการขึน้

ทะเบยีนต ารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

50,400.- บาท 50,400.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาภรณ์  เดชคง

ราคาทีเ่สนอ 50,400.- บาท

น.ส.ชนาภรณ์  เดชคง

ราคาทีจ้่าง 50,400.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 22/2562

3 ต.ค.61

24 จ้างเหมาบริการท าข้อมลูในการ

ด าเนินการเพ่ือสนบัสนนุผลิตภณัฑ์

สขุภาพทีเ่ป็นนวตักรรม

53,430.- บาท 53,430.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นนัณภชัสรณ์  กามะ

ราคาทีเ่สนอ 53,430.- บาท

น.ส.นนัณภชัสรณ์  กามะ

ราคาทีจ้่าง 53,430.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 23/2562

3 ต.ค.61

25 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยา

90,450.- บาท 90,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  น.ส.วริากร ฉัตรมงคลพร

ราคาทีเ่สนอ 90,450.- บาท

 น.ส.วริากร ฉัตรมงคลพร

ราคาทีจ้่าง 90,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 24/2562

3 ต.ค.61

26 จ้างจดัท าข้อมลูทะเบยีนต ารับยาแบบ 

e-submission

60,450.- บาท 65,850.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาทีเ่สนอ 60,450.- บาท

น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาทีจ้่าง 60,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 25/2562

3 ต.ค.61

27 เชา่อปุกรณ์และระบบในการให้บริการ 

smart counter service

473,000.- บาท 498,500.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

 ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั    ราคาที่

เสนอ 473,000.- บาท

บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ 

แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั    

ราคาทีเ่ชา่ 473,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 26/2562

3 ต.ค.61

28 จ้างเหมาบริการน าร่องระบบsmart 

counter service ส าหรับผลิตภณัฑ์

สขุภาพระยะที ่2

403,000.- บาท 500,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้

ราคาทีเ่สนอ 403,000.- บาท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้

ราคาทีจ้่าง 403,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 27/2562

4 ต.ค.61

29 จ้างท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการขึน้

ทะเบยีนต ารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

24,000.- บาท 24,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นารี สมเผ่า

ราคาทีเ่สนอ 24,000.- บาท

น.ส.นารี สมเผ่า

ราคาทีจ้่าง 24,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 28/2562

4 ต.ค.61

30 จ้างเหมาบริการน าร่องระบบsmart 

counter service ฯ

475,000.- บาท 475,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

 ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั    ราคาที่

เสนอ 475,000.- บาท

บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ 

แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั    

ราคาทีจ้่าง 475,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 29/2562

4 ต.ค.61

31 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

36,000.- บาท 36,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก วฒิุญาโณ

ราคาทีเ่สนอ 36,000.- บาท

น.ส.กมลชนก วฒิุญาโณ

ราคาทีจ้่าง 36,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 30/2562

4 ต.ค.61

32 ซือ้หนงัสือพิมพ์ 10,000.- บาท 10,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน อรพิน บญุวงษ์ 

โดยนางสวุรรณา มณีนพ

ราคาทีเ่สนอ 10,000.- บาท

ร้าน อรพิน บญุวงษ์ 

โดยนางสวุรรณา มณีนพ

ราคาทีซื่อ้ 10,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 2/2562

2 ต.ค.61

33 ซือ้กระดาษ A4 27,606.- บาท 27,606.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั

ราคาทีเ่สนอ 27,606.- บาท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั

ราคาทีซื่อ้ 27,606.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 3/2562

11 ต.ค.62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

34 ซือ้วสัดสุ านกังาน 56,807.37 บาท 56,807.37 บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.ธาราลกัษม์ ซพัพลาย จก.

ราคาทีเ่สนอ 56,807.37 บาท

บ.ธาราลกัษม์ ซพัพลาย จก.

ราคาทีซื่อ้ 56,807.37 บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 4/2562

19 ต.ค.62

35 ซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน 105,000.- บาท 105,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน Y&Y

ราคาทีเ่สนอ 105,000.-บาท

ร้าน Y&Y

ราคาทีซื่อ้ 105,000.-บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 5/2562

19 ต.ค.62
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