
แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนที่กลุ่ม

ตรวจสอบภำยใน
26,775.00                25,500.00               วิธีเฉพำะเจำะจง

  น.ส.ภิรมย์พร บวัเพ็ง      

รำคำ 26,775.00

  น.ส.ภิรมย์พร บวัเพ็ง      

รำคำ 26,775.00
ผู้ มีประสบกำรณ์เหมำะสมกบั

ลกัษณะงำน

ตสน.จ.1/2561              ลว. 2 

ตลุำคม 2560

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 34,500.00                34,500                    เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัฐกำรจน์ พนัธ์มฆัวำฬ น.ส.ธนัฐกำญจน์ พนัธ์มฆัวำฬควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 1/2561

เสนอรำคำ 34,500 บำท รำคำจ้ำง 34,500 บำท

2 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 15,000                     0.23 บ./แผน่ เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 2/2561

เซอร์วิส จ ำกดั 0.23 บ./แผน่ เซอร์วิส จ ำกดั รำคำ 0.23 บ./แผน่ รำคำตำมที่ใช้จริง

3 ซือ้น ำ้ดื่ม 10,000                     โหลละ 60 บำท เฉพำะเจำะจง ยอดน ำ้ดื่ม รำคำที่เสนอ ยอดน ำ้ดื่ม รำคำ มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่ซือ้เลขที่ ก.พ.ร. 3/2561

โหลละ 60 บำท โหลละ 60 บำท รำคำตำมที่ใช้จริง

4 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 250,000.00              250,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยนิรัตน์ เตียสวุรรณ นำยนิรัตน์ เตียสวุรรณ ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 4/2561

เสนอรำคำ 250,000 บำท เสนอจ้ำง 250,000 บำท

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่  13 ธันวำคม 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ตลุำคม 2560 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กลุ่มตรวจสอบภำยใน.......

วนัที่..4..เดือน..ธันวำคม... พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน ตลุำคม 2560

ช่ือหน่วยงำน ........ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร..........

วนัที่ 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560



วงเงินที่จะ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป

1 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 68,160.-บำท 68,160.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐัพร กญัชำญ 68,160.-บำท น.ส. ณฐัพร กญัชำญ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 68,820.-บำท 68,820.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. สภุำภรณ์ สเีขียว 68,820.-บำท น.ส. สภุำภรณ์ สเีขียว มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 67,200.-บำท 67,200.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 67,200.-บำท น.ส. ศศิธร เตีย้สมบรูณ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 65,520.-บำท 65,520.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. นัฐตวรรณ ทรัพย์รัตนเดช 65,520.-บำท น.ส. นัฐตวรรณ ทรัพย์รัตนเดช มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 65,040.-บำท 65,040.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กนัยกร ศรีชยักลู 65,040.-บำท น.ส. กนัยกร ศรีชยักลู มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 64,920.-บำท 64,920.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. พฒัน์นรี สนิทรัพย์ 64,920.-บำท น.ส. พฒัน์นรี สนิทรัพย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ

  



7 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 61,800-บำท 61,800-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ณฐักำญจน์ โมรำเรือง 61,800-บำท น.ส. ณฐักำญจน์ โมรำเรือง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 49,830.-บำท 49,830.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงกมลวรรณ หงษ์เวียงจนัทร์ 49,830.-บำท นำงกมลวรรณ หงษ์เวียงจนัทร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 60,690.-บำท 60,690.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงศญำมล เพ่ิมทองค ำ 60,690.-บำท นำงศญำมล เพ่ิมทองค ำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 60,690.-บำท 60,690.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มทอง 60,690.-บำท นำยนิคม กลอ่มทอง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 60,690.-บำท 60,690.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนำแซง 60,690.-บำท น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนำแซง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 51,270.-บำท 51,270.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยจิรำกร แก้วภทัรวงศ์ 51,270.-บำท นำยจิรำกร แก้วภทัรวงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 37,440.-บำท 37,440.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์ ศรีม่วง 37,440.-บำท นำยมำนิตย์ ศรีม่วง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม



ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 156,000.-บำท 156,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงกญัญำวีร์ ผลจนัทร์ 156,000.-บำท นำงกญัญำวีร์ ผลจนัทร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 103,260.-บำท 103,260.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ เสมำทอง 103,260.-บำท นำยสมภพ เสมำทอง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 57,840.-บำท 57,840.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 57,840.-บำท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 55,020.-บำท 55,020.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. พชัรินทร์ เอกมำตย์ 55,020.-บำท น.ส. พชัรินทร์ เอกมำตย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 48,000.-บำท 48,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอนษุรำ พุ่มขู่ 48,000.-บำท นำงอนษุรำ พุ่มขู่ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 42,180.-บำท 42,180.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงกญัญณตัิ จนัประภำส 42,180.-บำท นำงกญัญณตัิ จนัประภำส มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



20 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 90,000.-บำท 90,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์อนันต์ หงษ์เผือก 90,000.-บำท นำยพงษ์อนันต์ หงษ์เผือก มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 90,840.-บำท 90,840.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อญัชล ีตระกลู 90,840.-บำท น.ส. อญัชล ีตระกลู มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 90,420.-บำท 90,420.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ยิ่งลกัษณ์ จิตรปลืม้ 90,420.-บำท น.ส. ยิ่งลกัษณ์ จิตรปลืม้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 75,840.-บำท 75,840.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. วรรณิภำ พิทกัษ์สนิธุ์ 75,840.-บำท น.ส. วรรณิภำ พิทกัษ์สนิธุ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 78,840.-บำท 78,840.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพฒัน์ ดวงสกลุ 78,840.-บำท นำยประพฒัน์ ดวงสกลุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 75,120.-บำท 75,120.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยอิสรพงศ์ ดวงกดุัน่ 75,120.-บำท นำยอิสรพงศ์ ดวงกดุัน่ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 61,560.-บำท 61,560.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวินัย โตเขียว 61,560.-บำท นำยวินัย โตเขียว มีคณุสมบตัิครบถ้วน



เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 50,520.-บำท 50,520.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงเยำวฉตัร์ ประทีปชำญพิสฐิ 50,520.-บำท นำงเยำวฉตัร์ ประทีปชำญพิสฐิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จ้ำงขบัรถยนต์สว่นกลำง สล. 61,980.-บำท 61,980.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุ ทิมโล่ 61,980.-บำท นำยวฒิุ ทิมโล่ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จ้ำงขบัรถยนต์สว่นกลำง สล. 56,160.-บำท 56,160.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร์ ศรีจรัส นำยนิรันดร์ ศรีจรัส มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 42,500.-บำท 42,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยชวนำกร อรันธำโชติกลุ 42,500.-บำท นำยชวนำกร อรันธำโชติกลุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 61,500.-บำท 61,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กมลทิพย์ พุ่มพึ่ง 61,500.-บำท น.ส. กมลทิพย์ พุ่มพึ่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 61,500.-บำท 61,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 61,500.-บำท น.ส. สนิุสำ วชัระดิษฐ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

56,160.-บาท  



ประมำณ

33 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 55,080.-บำท 55,080.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. วรวี กำระเกตุ 55,080.-บำท น.ส. วรวี กำระเกตุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 39,600.-บำท 39,600.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กญัญ์วรำ บญุคล้ำย 39,600.-บำท น.ส. กญัญ์วรำ บญุคล้ำย มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 114,600.-บำท 114,600.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร ค ำออ่น 114,600.-บำท น.ส. อวยพร ค ำออ่น มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 76,620.-บำท 76,620.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวชิระ ข ำค ำ 76,620.-บำท นำยวชิระ ข ำค ำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 61,500.-บำท 61,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อรสำ ไกรสวุรรณ 61,500.-บำท น.ส. อรสำ ไกรสวุรรณ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อจัฉรำ แสนกำวี 30,000.-บำท น.ส. อจัฉรำ แสนกำวี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



39 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 54,000.-บำท 54,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. เบญจมำศ มฆัวำฬ 54,000.-บำท น.ส. เบญจมำศ มฆัวำฬ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 68,820.-บำท 68,820.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 68,820.-บำท น.ส. จิรำภรณ์ ธิบดีเดช มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 65,520.-บำท 65,520.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ภทัรำวดี ภิรมย์รักษ์ 65,520.-บำท น.ส. ภทัรำวดี ภิรมย์รักษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 61,200.-บำท 61,200.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ดวงพร พนัปี 61,200.-บำท น.ส. ดวงพร พนัปี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 จ้ำงแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดพืน้ที่ 308,200.-บำท 308,200.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำโยค จ ำกดั 308,200.-บำท บริษัท รำชำโยค จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

อำคำรส ำนักงำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 เชำ่บริกำรเคร่ืองฉีดสเปรย์หอม 12,840.-บำท 12,840.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เร็นโทดิล อินนิเชียล 12,840.-บำท บริษัท เร็นโทดิล อินนิเชียล มีคณุสมบตัิครบถ้วน

อตัโนมตัิฯ (ประเทศไทย) จ ำกดั (ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จ้ำงซอ่มพืน้ที่ตวัหนอนด้ำนข้ำง 10,700.-บำท 10,700.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 10,700.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

อำคำร 1 เสนอรำคำเหมำะสม



ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จ้ำงดแูลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ 1,578,000.-บำท 1,578,000.-บำท e-bidding บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอรืวิส 1,422,780.-บำท บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอรืวิส เน่ืองจำกมีคณุสมบตัิ

และต้นไม้รอบพืน้ที่ส ำนักงำนฯ จ ำกดั จ ำกดั ครบถ้วนตำมเง่ือนไข

หจก.เค.พี.เอ็น.กำร์เด้น 1,445,574.บำท ข้อก ำหนดของส ำนัก

บริษัท รักษำควำมปลอดภยั 1,495,000.-บำท งำนฯ และเป็นผู้ เสนอ

ฟลฟูำซิลติี ้จ ำกดั รำคำต ่ำสดุ

บริษัท ทรูวนั จ ำกดั 1,575,000.-บำท

47 จ้ำงดแูลรักษำควำมปลอดภยั 4,728,960.-บำท 4,728,960.-บำท เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 4,728,960.-บำท ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภยั เน่ืองจำกเสนอเพียง

ภำยในอำคำรส ำนักงำนฯ องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำ่นศกึ องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำ่นศกึ รำยเดียว

48 ซือ้เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 35,200.-บำท 35,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอล พี เอ็น ซิสเต็มส์ 35,200.-บำท ร้ำน แอล พี เอ็น ซิสเต็มส์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ยี่ห้อ GYGAR รุ่น B40 ระดบั เสนอรำคำเหมำะสม

XGAฯ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

49 ซือ้พดัลมติดพนัง ยี่ห้อ Accord 5,920.-บำท 5,920.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั ที วำย 5,920.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั ที วำย มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ขนำด 16 นิว้ (2 เชือก) ซพัพลำย ซพัพลำย เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

50 ซือ้น ำ้ดื่มส ำหรับบริโภค 240,000.-บำท 240,000.-บำท เฉพำะเจำะจง สถำนบนัโภชนำกำร สถำนบนัโภชนำกำร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

มหำวิทยำมหิดล มหำวิทยำมหิดล เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 ซือ้หนังสอืพิมพ์ 155,800.-บำท 155,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน อรพิร บญุวงษ์ 155,800.-บำท ร้ำน อรพิร บญุวงษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

 240,000.-บาท  



52 ซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร A4-80 36,808.-บำท 36,808.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 36,808.-บำท บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล มีคณุสมบตัิครบถ้วน

 -500 Doubie A Green ซินเนอร์จี จ ำกดั ซินเนอร์จี จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 ซือ้กระดำษช ำระม้วนใหญ่ฯ 22,149.-บำท 22,149.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีแบค (ประเทศไทย) 22,149.-บำท บริษัท ดีแบค (ประเทศไทย) มีคณุสมบตัิครบถ้วน

จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 ซือ้กลอ่งใสเ่อกสำรฯ 9,576.50 บำท 9,576.50 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เด ที เด บรรจภุณัฑ์ บริษัท เด ที เด บรรจภุณัฑ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

55 ชือ้ถงัขยะพลำสติกฯ 51,700.-บำท 51,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั พี วำย 51,700.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั พี วำย มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ซพัพลำย ซพัพลำย เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

56 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 45,796.-บำท 45,796.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้เซอร์วิส 45,796.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้เซอร์วิส มีคณุสมบตัิครบถ้วน

จ ำนวน 35 รำยกำร จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำเพ่ือบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบ 46,288.20 46,288.20 ตกลงรำคำ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.1/61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม 2560

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน ตลุำคม 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

 9,576.50 บาท  



ห้องสมดุอตัโนมตัิ  แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั  แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

เสนอรำคำ 4,6288.2 บำท รำคำจ้ำง 4,6288.2 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซือ้เคร่ืองบนัทึกเสยีงขนำดควำมจ ุ4 GB 17,800 17,800 ตกลงรำคำ บริษัท เดอะฟินิกซ์ บริษัท เดอะฟินิกซ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ช.2/61

( 2016) จ ำกดั ( 2016) จ ำกดั  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

เสนอรำคำ 17,800 บำท รำคำจ้ำง 17,800 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ซือ้หนังสอืพิมพ์และวำรสำร 64,425 64,425 ตกลงรำคำ ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ ร้ำนอรพิน บญุวงษ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ช.3/61

เสนอรำคำ 64,425 บำท รำคำจ้ำง 64,425 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 96,000 96,000 ตกลงรำคำ บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.4/61

แอนด์เซอร์วิส จ ำกดั แอนด์เซอร์วิส จ ำกดั  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

เสนอรำคำ 96,000 บำท รำคำจ้ำง 96,000 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 12,800 12,800 ตกลงรำคำ แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ช.5/61

เสนอรำคำ 12,800 บำท รำคำจ้ำง 12,800 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงปฏิบตัิงำนกำรบริกำรห้องสมดุ 56,160 56,160 ตกลงรำคำ นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.6/61

เสนอรำคำ 56,160 บำท รำคำจ้ำง 56,160 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 จ้ำงปฎิบตัิงำนปรับปรุงระบบข้อมลู 54,000 54,000 ตกลงรำคำ นำยกฤษณะ ธัญญำกรณ์ นำยกฤษณะ ธัญญำกรณ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.7/61

สำรสนเทศทำงวิชำกำร เสนอรำคำ 54,000 บำท รำคำจ้ำง 54,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 จ้ำงปฏิบตัิงำนกำรปรับปรุงข้อมลูในฐำน 36,720 36,720 ตกลงรำคำ นำยทศพล ขำวละเอียด นำยทศพล ขำวละเอียด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.8/61

ข้อมลูกฎหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ อย. เสนอรำคำ 36,720 บำท รำคำจ้ำง 36,720 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ซือ้หนังสอืBritish Pharmacopoeia 41,318 41,318 ตกลงรำคำ หจก. บำงกอก เคมำสท์ หจก. บำงกอก เคมำสท์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ช.9/61

2018 เสนอรำคำ 41,318 บำท รำคำจ้ำง 41,318 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัท ำ 27,000 27,000 ตกลงรำคำ นำยสถำพร ภำวะโชติ นำยสถำพร ภำวะโชติ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.10/61

จดัสง่เอกสำร เสนอรำคำ 27,000 บำท รำคำจ้ำง 27,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำรจดัท ำวำรสำร 38,100 38,100 ตกลงรำคำ นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนันท์ ปัน้สวุรรณ - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.11/61

อำหำรและยำ เสนอรำคำ 38,100 บำท รำคำจ้ำง 38,100 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ



12 จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำรจดัท ำแผน 54,120 54,120 ตกลงรำคำ นำงสำวสริิมำ ไตรศิลป์ นำงสำวสริิมำ ไตรศิลป์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.12/61

พฒันำขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรณะ เสนอรำคำ 54,120 บำท รำคำจ้ำง 54,120 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ของบคุลำกร ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนงำนสำรบรรณ 34,740 34,740 ตกลงรำคำ นำงสำวสำนีตำ สำแล นำงสำวสำนีตำ สำแล  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.13/61

ประสำน ติดตำม รับข้อมลูหน่วยงำนฯ เสนอรำคำ 34,740 บำท รำคำจ้ำง 34,740 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงรวบรวมจดัเอกสำร จดักลุ่มข้อมลู 48,900 48,900 ตกลงรำคำ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.14/61

E-File ประเมินแบบรำยงำนฯ เสนอรำคำ 48,900 บำท รำคำจ้ำง 48,900 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในเว็บไชต์ศนูย์เฝ้ำระวงั 47,100 47,100 ตกลงรำคำ นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสภุำ นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสภุำ - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.15/61

ควำมปลอดภยัฯ เสนอรำคำ 47,100 บำท รำคำจ้ำง 47,100 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรบนัทึกรำยงำน 57,150 57,150 ตกลงรำคำ นำงสำวกญัญำนัฐ นำคข ำ นำงสำวกญัญำนัฐ นำคข ำ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.16/61

เหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์ฯ เสนอรำคำ 57,150 บำท รำคำจ้ำง 57,150 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 จ้ำงบนัทึกรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พึง 52,500 52,500 ตกลงรำคำ นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.17/61

ประสงค์ฯ เสนอรำคำ 52,500 บำท รำคำจ้ำง 52,500 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงปฏิบตังำนด้ำนธุรกำร 42,750 42,750 ตกลงรำคำ นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.18/61

เสนอรำคำ 42,750 บำท รำคำจ้ำง 42,750 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 จ้ำงปฏิบตัิงำนขบัรถยนต์ 33,060 33,060 ตกลงรำคำ นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.19/61

เสนอรำคำ 33,060 บำท รำคำจ้ำง 33,060 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 จ้ำงและรวบรวมจดัท ำข้อมลู 58,710 58,710 ตกลงรำคำ นำงสำวยพุำ กรดแก้ว นำงสำวยพุำ กรดแก้ว  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.20/61

เสนอรำคำ 58,710 บำท รำคำจ้ำง 58,710 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนประสำนงำนตำ่ง 40,467 40,467 ตกลงรำคำ นำงสำวนัณฐิกำ ดรุำศวิน นำงสำวนัณฐิกำ ดรุำศวิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.21/61

ประเทศ เสนอรำคำ 40,467 บำท รำคำจ้ำง 40,467 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำร 36,060 36,060 ตกลงรำคำ จำ่สบิเอกหญิงผสุดี ตจสำรอไุร จำ่สบิเอกหญิงผสุดี ตจสำรอไุร - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.22/61

เสนอรำคำ 36,060 บำท รำคำจ้ำง 36,060 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560



ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัเตรียมข้อมลู 41,250 41,250 ตกลงรำคำ นำงสำวสดุำพร ลอ่งแก้ว นำงสำวสดุำพร ลอ่งแก้ว  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.23/61

และประสำนด้ำนติดตำมประเมินผล เสนอรำคำ 41,250 บำท  รำคำจ้ำง 41,250 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 245,030 245,030 ตกลงรำคำ แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ช.24/61

เสนอรำคำ 254,030 บำท รำคำจ้ำง 254,030 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัเตรียมข้อมลู 41,250 41,250 ตกลงรำคำ นำงสำววรรณระวี ชลคีรี นำงสำววรรณระวี ชลคีรี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.25/61

และประสำนด้ำนกำรติดตำมประเมิน เสนอรำคำ 41,250 บำท รำคำจ้ำง 41,250 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ผล ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 จดัซือ้น ำ้ดื่มส ำหรับบริโภค 16,800 16,800 ตกลงรำคำ โรงำนต้นแบบเพ่ือกำรอบรม โรงำนต้นแบบเพ่ือกำรอบรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ช.26/61

และผลติน ำ้ดื่มบรรจขุวด (ต้นน ำ้)และผลติน ำ้ดื่มบรรจขุวด (ต้นน ำ้) - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

สถำบนัโภชนำกำร สถำบนัโภชนำกำร ภำยในวงเงินงบประมำณ

เสนอรำคำ 16,800 บำท รำคำจ้ำง 16,800 บำท

27 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 40,000 40,000 เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี ศรีงำม นำยมนตรี ศรีงำม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.27/61

เสนอรำคำ 40,000 บำท รำคำจ้ำง 40,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  4 ตลุำคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

28 จ้ำงปฏิบตัิงำนผู้ชว่ยนักวิชำกำรฯ ศนูย์พฒันำ 59,850 59,850 ตกลงรำคำ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ช.28/61

นโยบำยแห่งชำติด้ำนสำรเคมี เสนอรำคำ 59,850 บำท รำคำจ้ำง 59,850 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  2 ตลุำคม 2560

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 จ้ำงจดัพิมพ์วรสำนอำหำรและยำ 480,000 480,000 เฉพำะเจำะจง ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตร ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.29/61

ปี 60-61 แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  9 ตลุำคม 2560

เสนอรำคำ 480,000 บำท รำคำจ้ำง 480,000 บำท ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

30 จ้ำงด ำเนินโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยน 24,810 24,810 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.30/61



เรียนรู้ของ อย. เสนอรำคำ 24,810 บำท รำคำจ้ำง 24,810 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  17 ตลุำคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

31 จ้ำงซอ่มเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.31/61

ML-3710 ND  (ครุภณัฑ์ IPCS 2พ/56) เสนอรำคำ 2,500 บำท รำคำจ้ำง 2,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  17 ตลุำคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

32 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่วำรสำร 10,494 10,494 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.32/61

ขำ่วสำรด้ำนยำและผลติภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 10,494 บำท รำคำจ้ำง 10,494 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  18 ตลุำคม 2560

ให้ทำงไปรษณีย์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

33 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 3,638 3,638 เฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.33/61

เสนอรำคำ 3,638 บำท รำคำจ้ำง 3,638 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 18 ตลุำคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

34 จ้ำงผู้ด ำเนินโครงกำรพฒันำแผนยทุธ 455,000 455,000 เฉพำะเจำะจง นำงยวุรี อินนำ นำงยวุรี อินนำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.35/61

ศำสตร์กำรจดักำรสำรเคมีแห่งชำติ เสนอรำคำ 455,000 บำท รำคำจ้ำง 455,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 19 ตลุำคม 2560

ฉบบัที่ 5 ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้



งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

35 จ้ำงพิมพ์แบบรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พึง 99,500 99,500 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.36/61

ประสงค์จำกกำรใช้ผลติภณัฑ์ ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 19 ตลุำคม 2560

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 99,500 บำท รำคำจ้ำง 99,500 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

36 จ้ำงผู้ด ำเนินงำนโครงกำรพฒันำแผน 260,000 260,000 เฉพำะเจำะจง นำงยวุรี อินนำ นำงยวุรี อินนำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.37/61

ปฏิบตัิกำรระยะต้น(พ.ศ.2561-2564) เสนอรำคำ 260,000 บำท รำคำจ้ำง 260,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 19 ตลุำคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

37 จ้ำงเหมำปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงั 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.38/61

ควำมปลอดภยัด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจ้ำง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 20 ตลุำคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

38 จ้ำงพิมพ์ขำ่วสำรควำมปลอดภยัด้ำน 59,000 59,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.39/61

เคมีวตัถ ุปีที่ 23 ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 24 ตลุำคม 2560

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 59,000 บำท รำคำจ้ำง 59,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

39 จ้ำงถำ่ยเอกสำรเลม่รำยงำนสรุปผลกำร 5,341.44 5,341.44 เฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.41/61

ด ำเนินงำนตรวจวิเครำะห์ผลติภณัฑ์ เสนอรำคำ 5,341.44 บำท รำคำจ้ำง 5,341.44 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 30 ตลุำคม 2560



สขุภำพ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

40 จ้ำงถำ่ยเอกสำรและเข้ำเลม่แผนบริหำร 6,788.08 6,788.08 เฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.42/61

 ตอ่เน่ือง (Business Continuity Plam เสนอรำคำ 6,788.08 บำท รำคำจ้ำง 6,788.08 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 30 ตลุำคม 2560

: BCP) ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

41 จ้ำงจดัท ำต้นฉบบัรำยงำนอำกำรไม่พึง 98,440 98,440 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.43/61

 ประสงค์จำกกำรใช้ยำฯ ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 31 ตลุำคม 2560

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 98,440 บำท รำคำจ้ำง 98,440 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

42 ซือ้ตอ่อำยสุมำชิกวำรสำรตำ่งประเทศ 64,780 64,780 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกดั บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.44/61

 เสนอรำคำ 64,780 บำท รำคำจ้ำง 64,780 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 31 ตลุำคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

43 โครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 

ท ำเนียบรำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่ใน

ประเทศไทย (Thailand Existing 

Chemicals Inventory) ด้วยวิธี

ประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-bidding)

500,000 500,000 วิธีประกวดรำคำ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั    

เสนอรำคำ 470,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น 

จ ำกดั    เสนอรำคำจ้ำง 

470,000 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วน         - เสนอ

รำคำเหมำะสม        ภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สญัญำจ้ำง เลขที่ 4/2561     ลง

วนัที่ 9  ตลุำคม 2560



44 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรจดัท ำ

ท ำเนียบรำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่ใน

ประเทศไทย (Thailand Existing  

Chemicals Inventory : TECI) ปี 

2559 ระยะที่ 2

1,080,000 1,080,000 วิธีตกลง นำงยวุรี อินนำ                        

 เสนอรำคำ 1,080,000 บำท

นำงยวุรี อินนำ                 

        เสนอรำคำ 

1,080,000 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วน         - เสนอ

รำคำเหมำะสม        ภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สญัญำจ้ำงที่ปรึกษำ                 

เลขที่ 5/2561                ลงวนัที่ 

9  ตลุำคม 2560

45 ซือ้ฐำนข้อมลุวิชำกำรเพ่ือกำรคุ้มครองผู้บริโภค 560,000 560,000 วิธีพิเศษ บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกดั

บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์

 เซอร์วิส จ ำกดั

เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยรำยเดียวใน

ประเทศไทย

สญัญำซือ้ เลขที่ 1/2561      ลง

วนัที่ 12 ตลุำคม 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง  รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 บ ำรุงรักษำอปุกรณ์คอมพิวเตอร์แม่

ขำ่ย (Physical Machine) ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ

                 1,500,000                1,500,000 e-bidding บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 1,475,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น 

จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 

1,450,000 บำท

เพ่ือให้กำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์แม่ขำ่ยเป็นไปอยำ่ง

ตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภำพ

สญัญำจ้ำงที่ 8/2561 

ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

2 บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561

                 5,000,000                5,000,000 e-bidding บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 4,975,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น 

จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 

4,950,000 บำท

เพ่ือให้กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ

เป็นไปอยำ่งตอ่เน่ืองและมี

ประสทิธิภำพ

สญัญำจ้ำงที่ 9/2561 

ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

3 กำรจดัหำครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เพ่ือกำรทดแทน

               14,279,000              14,279,000 e-bidding  บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิง้ส์ กรุ๊ป 

จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 12,700,000 บำท

บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั

 (มหำชน) 

รำคำที่เสนอ 11,967,950 บำท

บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จ ำกดั (มหำชน) 

รำคำที่ตกลงซือ้ 

11,962,000 บำท

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน ตำม

เง่ือนไขข้อก ำหนดของส ำนักงำนฯ

สญัญำซือ้ขำยคอมพิวเตอร์ที่ 

3/2561 

ลงวนัที่ 9 ตลุำคม 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม 2560

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 31 ตลุำคม 2560



4 พฒันำ Mobile Surveillance 

Application กำรตรวจสอบเฝ้ำ

ระวงัมำตรฐำนสถำนประกอบกำร

ผลติภณัฑ์สขุภำพในสว่นภมิูภำค

และท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561

                 5,000,000                5,000,000 e-bidding บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 4,950,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น 

จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 

4,900,000 บำท

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน ตำม

เง่ือนไขข้อก ำหนดของส ำนักงำนฯ

สญัญำจ้ำงที่ 10/2561 

วนัที่ 9 ตลุำคม 2560

5 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนธุรกำร 

เดือนตลุำคม 2560 - มกรำคม 

2561

                      83,800                     83,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.นวรัตน์ พะลำยะสตุ 

รำคำที่เสนอ 83,800 บำท

น.ส.นวรัตน์ พะลำยะสตุ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 83,800 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.1/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม 2560

6 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนพสัด ุ

เดือน ตลุำคม 2560 - มีนำคม 2561

                      88,800                     88,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.เนติมำ โชติชว่ง 

รำคำที่เสนอ 88,800 บำท

น.ส.เนติมำ โชติชว่ง  

รำคำที่ตกลงจ้ำง 88,800 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.2/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม. 2560

7 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำร

จดักำรระบบสำรสนเทศ เดือน 

ตลุำคม 2560 - มกรำคม 2561

                      77,200                     77,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั 

รำคำที่เสนอ 77,200 บำท

น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 77,200 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.3/2561 วนัที่ 2

 ต.ค. 2560

8 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนพสัด ุ

เดือน ตลุำคม 2560 - ธันวำคม 

2560

                      45,000                     45,000 เฉพำะเจำะจง นำงสธุำนันท์ สอำดดี 

รำคำที่เสนอ 45,000 บำท

นำงสธุำนันท์ สอำดดี 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 45,000 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.4/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม. 2560

9 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำร

จดักำรระบบสำรสนเทศ เดือน 

ตลุำคม 2560 - มีนำคม 2561

                      66,600                     66,600 เฉพำะเจำะจง นำยสหรัฐ  พร้อมบญุศิริ 

รำคำที่เสนอ 66,600 บำท

นำยสหรัฐ  พร้อมบญุศิริ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 66,600 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.5/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม. 2560

10 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำร

จดักำรระบบสำรสนเทศ เดือน 

ตลุำคม 2560

                      11,100                     11,100 เฉพำะเจำะจง นำยวมิุชยั  ครุฑแก้ว  

รำคำที่เสนอ 11,100 บำท

นำยวมิุชยั  ครุฑแก้ว 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 11,100 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.6/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม. 2560

11 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำร

จดักำรระบบสำรสนเทศ เดือน 

ตลุำคม 2560 - มีนำคม 2561

                      60,000                     60,000 เฉพำะเจำะจง นำยระวีพงศ์  วระศกัดิ์พงศ์ 

รำคำที่เสนอ 60,000 บำท

นำยระวีพงศ์  วระศกัดิ์

พงศ์ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 60,000 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.7/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม. 2560

12 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำร

จดักำรระบบสำรสนเทศ เดือน 

ตลุำคม 2560 - ธันวำคม 2560

                      36,000                     36,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิภำดำ  โพดำพล 

รำคำที่เสนอ 36,000 บำท

น.ส.วิภำดำ  โพดำพล 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 36,000 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.8/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม. 2560



13 จ้ำงเชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร (ตลุำคม

 2560 - กนัยำยน 2561)

                      45,000                     45,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำที่เสนอ 45,000 บำท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั

รำคำที่ตกลงจ้ำง 36,000 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.9/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม. 2560

14 บ ำรุงรักษำและซอ่มแซมแก้ไขระบบ

เช่ือมโยงข้อมลูโลจิสติกส์ กบักรม

ศลุกำกร ผำ่นระบบ National 

Single Window ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561

                    160,000                   160,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท อลัลำยแอนส์ 

จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 160,000 บำท

บริษัท สมำร์ท อลัลำย

แอนส์ จ ำกดั รำคำที่ตกลง

จ้ำง 160,000 บำท

เพ่ือให้กำรใช้งำนระบบเช่ือมโยง

ข้อมลูโลจิสติกส์กบักรมศลุกำกร

เป็นไปอยำ่งตอ่เน่ืองและมี

ประสทิธิภำพ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.10/2561 วนัที่

 11 ตลุำคม 2560

15 บ ำรุงรักษำระบบเครือขำ่ย

คอมพิวเตอร์ (Network) ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 (ตลุำคม 2560 - พฤศจิกำยน

 2560)

                    500,000                   500,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั

 (มหำชน) 

รำคำที่เสนอ 500,000 บำท

บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จ ำกดั (มหำชน) 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 500,000

 บำท

เพ่ือให้กำรใช้งำนระบบเครือขำ่ย

คอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนฯ 

เป็นไปอยำ่งตอ่เน่ืองและมี

ประสทิธิภำพ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ.11/2561 วนัที่

 11 ตลุำคม 2560

16 ซือ้น ำ้ดื่ม                       12,600                     12,600 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลยัมหิดล 

รำคำที่เสนอ 12,600 บำท

มหำวิทยำลยัมหิดล 

รำคำที่ตกลงซือ้ 12,600 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ. 1/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม 2560

17 ซือ้วำรสำร                         1,788                       1,788 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ 

รำคำที่เสนอ 1,788 บำท

ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ 

รำคำที่ตกลงซือ้ 1,788 

บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ. 2/2561 วนัที่ 2

 ตลุำคม 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร จ ำนวน 

200 รีม
18,404

18,404 บำท รำคำที่

เคยซือ้ครัง้หลงัสดุ

ภำยในระยะเวลำ

สองปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิ

นเนอจี จ ำกดั/18,404 บำท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอจี จ ำกดั/18,404 

บำท

เน่ืองจำกกระดำษถำ่ยเอกสำร

หมด จงึจ ำเป็นต้องจดัซือ้ให้ทนั

ตอ่กำรใช้งำน

ซ.1/2561 ลว.17 ต.ค.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ตลุำคม 2560

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่ 9 เดือน มกรำคม พ.ศ.2561

แบบ สขร.1 



2
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนด้ำนสำรบรรณ

 นำงสำวจิรำพร พุ่มสพุฒัน์
54,000

54,000 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวจิรำพร พุ่มสพุฒัน์/

54,000 บำท

นำงสำวจิรำพร พุ่ม

สพุฒัน์/54,000 บำท

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

และมีประสทิธิภำพ เห็นควรจดั

จ้ำงบคุคลมำปฏิบตัิงำนด้ำนสำร

บรรณ

จ.1/61 ลว.3 ต.ค.60

3
จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำนพิมพ์เอกสำร 

นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเก้ำ
46,500

46,500 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเก้ำ/

46,500 บำท

นำงสำวช่ืนจิต ทองนพ

เก้ำ/46,500 บำท

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

และมีประสทิธิภำพ เห็นควรจดั

จ้ำงบคุคลมำปฏิบตัิงำนด้ำนพิมพ์

จ.2/61 ลว.3 ต.ค.60

4

จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำนบนัทึกข้อมลู

กฎหมำย นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำ

นสุรณ์

52,500

52,500 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ์/

52,500 บำท

นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำ

นสุรณ์/52,500 บำท

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

และมีประสทิธิภำพ เห็นควรจดั

จ้ำงบคุคลมำปฏิบตัิงำนด้ำน

บนัทึกข้อมลูกฏหมำย

จ.3/61 ลว.3 ต.ค.60

5

จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำนขบัรถยนต์สว่น

รำชกำร หมำยเลขทะเบียน นง 

5820 นนทบรีุ นำยโดม จ ำสมศกัดิ์
40,500

40,500 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/40,500 

บำท

นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/

40,500 บำท

เน่ืองจำกพนักงำนขบัรถยนต์

สว่นกลำงของกลุ่มกฎหมำย

อำหำรและยำได้เกษียณอำยุ

รำชกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน

จ.4/61 ลว.3 ต.ค.60

6
จ้ำงเชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 1 ต.ค.

60 - 30 ก.ย.61
42,000

40,500 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เอส.เอ็ม.อี.

เซอร์วิส ซพัพลำย/42,000 บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เอส.

เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซพัพลำย/

42,000 บำท

เพ่ือให้กำรถำ่ยเอกสำรเป็นไป

อยำ่งคลอ่งตวัและมีประสทิธิภำพ
จ.5/2561 ลว.11 ต.ค.61

7 จ้ำงซอ่มแซมห้องน ำ้ 2,696.40

2,696.40 บำท รำคำ

ที่เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท แร็ทโกร อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ำกดั/2696.40 บำท

บริษัท แร็ทโกร อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ำกดั/2696.40

 บำท

เน่ืองจำกท่อน ำ้ทิง้ห้องน ำ้ช ำรุด 

ท ำให้ท่อน ำ้ทิง้ร่ัวและน ำ้ไหลลง

ไปชัน้ 1 ณ ห้องคลงัเก็บของ

กลำงยำเสพติด จงึจ ำเป็นต้อง

ด ำเนินกำรซอ่มแซมอยำ่งเร่งดว่น

จ.7/2561 ลว.25 ต.ค.60

8 จ้ำงท ำตรำยำงของเจ้ำหน้ำที่ 4,644

4,644 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์/4,644 บำท
ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์/4,644 

บำท

เน่ืองจำกตรำยำงของเดิมช ำรุด

และขอท ำเพ่ิมเติมกบัเจ้ำหน้ำที่ที่

มีต ำแหน่งที่สงูขึน้

จ.8/2561 ลว.31 ต.ค.60

9
จ้ำงเปลี่ยนแบตเตอร่ีรถยนต์

หมำยเลขทะเบียน นง 5820 นนทบรีุ
2,800

2,800 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวนัทณวีร์ ฉตัรรัชต

วณิชย์/2,800 บำท

นำงสำวนัทณวีร์ ฉตัรรัชต

วณิชย์/2,800 บำท

เน่ืองจำกแบตเตอร่ีหมดอำยกุำร

ใช้งำน
จ.10/2561 ลว.31 ต.ค.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ตลุำคม ๒๕๖๐

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



เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๒,๔๓๐.๐๐ ๖๒,๔๓๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง

เสนอรำคำ ๖๒,๔๓๐ บำท

นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรี

ทอง เสนอรำคำ ๖๒,๔๓๐

 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวนิตยำ  สรวงขนัธ์ 

เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวนิตยำ  สรวงขนัธ์  

 เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวณิชมน  ขนัทอง    

เสนอรำคำ ๑๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวณิชมน  ขนัทอง   

เสนอรำคำ ๑๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๓/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๕๒,๘๐๐.๐๐ ๕๒,๘๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยภทัรพล  ศรีวิไล       เสนอ

รำคำ ๕๒,๘๐๐ บำท

นำยภทัรพล  ศรีวิไล        

เสนอรำคำ ๕๒,๘๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๕๕,๘๐๐.๐๐ ๕๕,๘๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร 

เสนอรำคำ ๕๕,๘๐๐ บำท

นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร

     เสนอรำคำ ๕๕,๘๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๕/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

วนัที่ ๔ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐



๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๕๕,๒๐๐.๐๐ ๕๕,๒๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวชนิดำภำ  เพชรบตุร์

เสนอรำคำ ๕๕,๒๐๐ บำท

นำงสำวชนิดำภำ  เพชร

บตุร์   เสนอรำคำ 

๕๕,๒๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๒๘,๒๙๐.๐๐ ๒๘,๒๙๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำลี่  ตรำช ู           เสนอ

รำคำ ๒๘,๒๙๐ บำท

นำงสำลี่  ตรำช ู           

เสนอรำคำ ๒๘,๒๙๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวิตรี  สวุรรณมยั    

เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวิตรี  สวุรรณมยั     

  เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๘/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๗๑,๖๔๐.๐๐ ๗๑,๖๔๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยพงษ์พนัธ์  ทิมแตง      

เสนอรำคำ ๗๑,๖๔๐ บำท

นำยพงษ์พนัธ์  ทิมแตง      

  เสนอรำคำ ๗๑,๖๔๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๙/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๗๙,๘๐๐.๐๐ ๗๙,๘๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยทวิช  ภู่สำ่น          เสนอ

รำคำ ๗๙,๘๐๐ บำท

นำยทวิช  ภู่สำ่น            

เสนอรำคำ ๗๙,๘๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๐/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๕๘,๘๐๐.๐๐ ๕๘,๘๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยปิยพชัร์  แสนสวุรรณ   

เสนอรำคำ ๕๘,๘๐๐ บำท

นำยปิยพชัร์  แสนสวุรรณ  

   เสนอรำคำ ๕๘,๘๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐



๑๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๗๑,๖๔๐.๐๐ ๗๑,๖๔๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยณฐัพงษ์  ไตรพิพฒันกิจ

เสนอรำคำ ๗๑,๖๔๐ บำท

นำยณฐัพงษ์  ไตรพิพฒัน

กิจ    เสนอรำคำ ๗๑,๖๔๐

 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๒/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๕๑,๙๐๐.๐๐ ๕๑,๙๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยสทุธิศกัดิ์  แสงหน ู   เสนอ

รำคำ ๕๑,๙๐๐ บำท

นำยสทุธิศกัดิ์  แสงหน ู     

  เสนอรำคำ ๕๑,๙๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๓/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๑๘,๖๐๐.๐๐ ๑๘,๖๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง 

เสนอรำคำ ๑๘,๖๐๐ บำท

นำงสำวปทนัทิญำ  กณุ

โฮง   เสนอรำคำ ๑๘,๖๐๐

 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๔/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ     

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ    

   เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๕/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำววนิดำ  นชุนำฏ     

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ  นชุนำฏ     

   เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๖/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ    

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ  

    เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๗/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐



๑๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ   

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ 

     เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๘/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๑๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวกรกนก นำคประเสร็ฐ

เสนอ รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวกรกนก นำคประ

เสร็ฐ  เสนอ รำคำ 

๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๙/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๑๘,๖๐๐.๐๐ ๑๘,๖๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวสรีุย์รัตน์  ภู่สำ่น       

เสนอ รำคำ ๑๘,๖๐๐ บำท

นำงสำวสรีุย์รัตน์  ภู่สำ่น   

    เสนอ รำคำ ๑๘,๖๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๐/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยวิสทุธิพนัธ์  ฉำยแสง        

เสนอ รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำยวิสทุธิพนัธ์  ฉำยแสง  

     เสนอ รำคำ ๖๐,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๕๓,๗๐๐.๐๐ ๕๓,๗๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงอรวรรณ  อนันธิกลุชยั      

เสนอ รำคำ ๕๓,๗๐๐ บำท

นำงอรวรรณ  อนันธิกลุชยั 

  เสนอ รำคำ ๕๓,๗๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๒/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๓๙,๓๐๐.๐๐ ๓๙,๓๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวนริสรำ  สมุำล ี         

เสนอ รำคำ ๓๙,๓๐๐ บำท

นำงสำวนริสรำ  สมุำล ี     

เสนอ รำคำ ๓๙,๓๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๓/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐



๒๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๒๓,๒๐๐.๐๐ ๒๓,๒๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวอมรรัตน์  บญุทวี       

เสนอรำคำ ๒๓,๒๐๐ บำท

นำงสำวอมรรัตน์  บญุทวี  

     เสนอรำคำ ๒๓,๒๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๔/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๒๑,๔๐๐.๐๐ ๒๑,๔๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน         

เสนอรำคำ ๒๑,๔๐๐ บำท

นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน      

  เสนอรำคำ ๒๑,๔๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๕/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยศรำวฒิุ  วำดเขียน      

เสนอ รำคำ ๒๗,๐๐๐ บำท

นำยศรำวฒิุ  วำดเขียน     

 เสนอ รำคำ ๒๗,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๖/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำววนัเพ็ญศร  แก้วใส     

เสนอ รำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำววนัเพ็ญศร  แก้ว

ใส    เสนอ รำคำ 

๓๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๘๑,๗๒๐.๐๐ ๘๑,๗๒๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำววนิดำ  ทรงศร          

เสนอ รำคำ ๘๑,๗๒๐ บำท

นำงสำววนิดำ  ทรงศร      

   เสนอ รำคำ ๘๑,๗๒๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๘/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๒๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๓๖,๙๐๐.๐๐ ๓๖,๙๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวสวิิพรรณ  สวุรรณรัตน์ 

เสนอ รำคำ ๓๖,๙๐๐ บำท

นำงสำวสวิิพรรณ  สวุรรณ

รัตน์ เสนอ รำคำ ๓๖,๙๐๐

 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๒๙/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐



๓๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๙๐,๔๒๐.๐๐ ๙๐,๔๒๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยฉกำจ  แมลงภู่ทอง       

เสนอ รำคำ ๙๐,๔๒๐ บำท

นำยฉกำจ  แมลงภู่ทอง     

  เสนอ รำคำ ๙๐,๔๒๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๓๐/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๓๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยชยัพนัธ์  ธีระเกียรติก ำจร  

เสนอ รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำยชยัพนัธ์  ธีระเกียรติ

ก ำจร เสนอ รำคำ 

๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๓๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๓๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๙,๗๐๐.๐๐ ๙,๗๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำงสำวจิรำภำ  เกตเุลขำ      

เสนอ รำคำ ๙,๗๐๐ บำท

นำงสำวจิรำภำ  เกตเุลขำ  

   เสนอ รำคำ ๙,๗๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๓๒/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๓๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ นำยธเนศ  วิริยะเมธำนนท์    

เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

นำยธเนศ  วิริยะเมธำนนท์

    เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๓๓/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๓๔ ขออนมุตัิเชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)         

เสนอรำคำแผน่ละ ๐.๒๕ บำท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)     

    เสนอรำคำแผน่ละ 

๐.๒๕ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้  

 เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๓๕ ขออนมุตัิเชำ่สถำนที่จดัเก็บเอกสำร ๙๙,๙๐๐.๐๐ ๙๙,๙๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ บจก.กรุงเทพคลงัเอกสำร       

เสนอรำคำ ๙๙,๙๐๐ บำท

บจก.กรุงเทพคลงัเอกสำร  

     เสนอรำคำ ๙๙,๙๐๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้  

 เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๓๕/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๓๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษสดุำ  หีตพฒัน์     

 เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวเกษสดุำ  

หีตพฒัน์    เสนอรำคำ 

๔๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๓๖/๒๕๖๑ ลว. ๓ ต.ค.๖๐



๓๗ ขออนมุตัิจ้ำงด ำเนินกำรเก่ียวกบั

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นง 

5819

๑๒,๑๙๘.๐๐ ๑๒,๑๙๘.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั            พระ

นครออโต้แอร์               เสนอ

รำคำ ๑๒,๑๙๘ บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั           

 พระนครออโต้แอร์           

 เสนอรำคำ ๑๒,๑๙๘ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้  

 เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๓๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ต.ค.

๖๐

๓๘ ขออนมุตัิจ้ำงท ำตรำยำง ๑๓,๐๖๐.๐๐ ๑๓,๐๖๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ เสนอรำคำ

 ๑๓,๐๖๐ บำท

ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ เสนอ

รำคำ ๑๓,๐๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๓๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ ต.ค.

๖๐

๓๙ ขออนมุตัิจ้ำงผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ให้

ค ำปรึกษำ

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสฮุวง  ฐิติสตัยำกร 

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวสฮุวง  ฐิติสตัยำกร

   เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๓๙/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ต.ค.

๖๐

๔๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก

มำปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิดำภำ  เกตเุลขำ      

เสนอรำคำ ๘๔,๐๐๐ บำท

นำงสำวจิดำภำ  เกตเุลขำ 

     เสนอรำคำ ๘๔,๐๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำมวสัถุ

ประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ต.ค.

๖๐

๔๑ ขออนมุตัิจดัซือ้หนังสอืพิมพ์ ๘,๔๐๐.๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐ วิธีตกลงรำคำ ร้ำนอรพิน  บญุวงศ์             

เสนอรำคำ ๘,๔๐๐ บำท

ร้ำนอรพิน  บญุวงศ์          

   เสนอรำคำ ๘,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้  

 เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ต.ค.๖๐

๔๒ ขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์โฆษณำ

และเผยแพร่

๓๓,๙๐๓.๓๐ ๓๓,๙๐๓.๓๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.พีแค จเูนียร์ อินเตอร์ 

เนชั่นเนล เสนอรำคำ 

๓๓,๙๐๓.๓๐ บำท

บจก.พีแค จเูนียร์ อินเตอร์ 

เนชั่นเนล เสนอรำคำ 

๓๓,๙๐๓.๓๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้  

 เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ต.ค.๖๐

๔๓ ขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 

(เก้ำอี)้

๔๗,๐๐๐.๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ไทยพฒันำครุภณัฑ์       

เสนอรำคำ ๔๗,๐๐๐ บำท

บจก.ไทยพฒันำครุภณัฑ์  

     เสนอรำคำ ๔๗,๐๐๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้  

 เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ต.ค.๖๐

๔๔ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุำนบ้ำน/   

งำนครัว

๖,๑๔๑.๘๐ ๖,๑๔๑.๘๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สยำมยนิูแคร์           

เสนอรำคำ ๖,๑๔๑.๘๐ บำท

บจก.สยำมยนิูแคร์          

เสนอรำคำ ๖,๑๔๑.๘๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้  

 เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๘ ต.ค.๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วนัที่  30 ตลุำคม 2560



วงเงินที่จะ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป

1 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 490,000.00              490,000.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ซมัเทคโนโลย ี 490,000.00                    บริษัท ซมัเทคโนโลย ี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

(ไทยแลนด์) จ ำกดั (ไทยแลนด์) จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงถำ่ยเอกสำรแจ้งเวียน 19,113.41                19,113.41               เฉพำะเจำะจง ร้ำน CHADO 19,113.41                      ร้ำน CHADO มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กำรสง่รำยงำนประจ ำปี 2560 เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงบนัทึกข้อมลูเก่ียวกบังำน 39,768.00                39,768.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกกร สทุธินนท์ 39,768.00                      น.ส.กนกกร สทุธินนท์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สำรบรรณ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงรวมรวบประสำนงำน 48,765.00                48,765.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุำทิพย์ แพ่งสภำ 48,765.00                      น.ส.สธุำทิพย์ แพ่งสภำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

และจดัท ำเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงซอ่มรถยนต์รำชกำร 11,245.70                11,245.70               เฉพำะเจำะจง สยำมพระรำม 5 11,245.70                      สยำมพระรำม 5 มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงบนัทึกข้อมลูลงในระบบฯ 39,000.00                39,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 39,000.00                      นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ

  



ประมำณ

7 จ้ำงตรวจสอบเอกสำรกำรจดัซือ้ 58,278.00                58,278.00               เฉพำะเจำะจง น.ส จงรัก บตัรพนัธนะ 58,278.00                      น.ส จงรัก บตัรพนัธนะ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

จดัจ้ำงและใบส ำคญั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงปฏิบตัิหน้ำที่พนักงำน 33,990.00                33,990.00               เฉพำะเจำะจง นำยจนัทรเทพ คงด ำ 33,990.00                      นำยจนัทรเทพ คงด ำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ขบัรถยนต์ให้แก ่ส ำนักยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำร 42,120.00                42,120.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.วำสนำ กระจกทอง 42,120.00                      น.ส.วำสนำ กระจกทอง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำร 31,200.00                31,200.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ชญำนิษฐ์ มำแพ 31,200.00                      น.ส.ชญำนิษฐ์ มำแพ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงปฏิบตัิงำนสนับสนนุ 30,570.00                30,570.00               เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์ 30,570.00                      นำยธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำร 29,850.00                29,850.00               เฉพำะเจำะจง นำยศรีพงษ์ สริิเสรีกลุ 29,850.00                      นำยศรีพงษ์ สริิเสรีกลุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เก็บตวัอยำ่งยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

13 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรพิจำรณำ 31,710.00                31,710.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุวรรณ วงษำ 31,710.00                      น.ส.อรุวรรณ วงษำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ปัญหำคณุภำพยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงพนักงำนขบัรถตู้ของ 36,900.00                36,900.00               เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 36,900.00                      นำยกิตติวิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สว่นรำชกำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงตรวจสอบสถำนที่ 48,870.00                48,870.00               เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิใชยนันท์ 48,870.00                      นำยพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิใชยนันท์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ประกอบธุรกิจฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงตรวจสอบสถำนที่ 48,870.00                48,870.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.นันทวรรณ ค ำนำน 48,870.00                      น.ส.นันทวรรณ ค ำนำน มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ประกอบธุรกิจฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงตรวจสอบสถำนที่ 51,240.00                51,240.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริภรณ์ บญุเพียร 51,240.00                      นำงสำวศิริภรณ์ บญุเพียร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ประกอบธุรกิจฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงตรวจเบีอ้งต้นสถำนที่และ 64,320.00                64,320.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำวิตรี เร่ิมลกึ 64,320.00                      นำงสำวสำวิตรี เร่ิมลกึ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ผลติภณัฑ์ยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

19 จ้ำงตรวจเบีอ้งต้นสถำนที่และ 61,020.00                61,020.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ภำวศทุธ์ิ รักเมียน 61,020.00                      น.ส.ภำวศทุธ์ิ รักเมียน มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ผลติภณัฑ์ยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จ้ำงประสำนงำนโครงกำรประเมิน 23,820.00                23,820.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิวำพร ทรัพย์สอน 23,820.00                      น.ส.ทิวำพร ทรัพย์สอน มีคณุสมบตัิครบถ้วน

. เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จ้ำงรวบรวมจดัเก็บตรวจสอบ 25,950.00                25,950.00               เฉพำะเจำะจง นำยธนพล  แก้วประสทิธ์ิ 25,950.00                      นำยธนพล  แก้วประสทิธ์ิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

และบนัทึกค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จ้ำงปรับปรุงตรวจสอบควำมถกูต้อง 45,009.00                45,009.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.รำนี บณัฑทตำนกุลุ 45,009.00                      น.ส.รำนี บณัฑทตำนกุลุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ของข้อมลูค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จ้ำงสนับสนนุกำรพิจำรณำสถำนที่ 28,500.00                28,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณวิษำ สชีมภู 28,500.00                      น.ส.วรรณวิษำ สชีมภู มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ผลติยำแผนปัจจบุนั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จ้ำงตรวจสอบควำมถกูต้อง 57,900.00                57,900.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัญณรัญญ์ พิมพิไสย 57,900.00                      น.ส.ธัญณรัญญ์ พิมพิไสย มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เอกสำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

25 จ้ำงกำรตอ่อำยใุบอนญุำตยำทำง 90,000.00                90,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณวิษำ สชีมภู 90,000.00                      น.ส.วรรณวิษำ สชีมภู มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ไปรษณีย์ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จ้ำงพนักงำนขบัรถยนต์ตู้ 33,900.00                33,900.00               เฉพำะเจำะจง นำยกษม บินฮดัยนีรู 33,900.00                      นำยกษม บินฮดัยนีรู มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ของสว่นรำชกำร เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จ้ำงติดตำมก ำกบัและสนับสนนุระบบ 166,500.00              166,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงประภสัสร ธนะผลเลศิ 166,500.00                    นำงประภสัสร ธนะผลเลศิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จ้ำงเก็บข้อมลู จดัท ำบนัทึกกำรตรวจ 57,750.00                57,750.00               เฉพำะเจำะจง นำยอคัรวินท์ หิรัญวรรณ์ 57,750.00                      นำยอคัรวินท์ หิรัญวรรณ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สถำนที่ขำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จ้ำงเก็บข้อมลู จดัท ำบนัทึกกำรตรวจ 58,200.00                58,200.00               เฉพำะเจำะจง นำงณฐัญำ อถัมี 58,200.00                      นำงณฐัญำ อถัมี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สถำนที่ขำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 ให้ค ำปรึกษำกบัผู้ประกอบกำรที่ 58,950.00                58,950.00               เฉพำะเจำะจง นำยสภุกรรณ  จนัทวงษ์ 58,950.00                      นำยสภุกรรณ  จนัทวงษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ประสงค์จะขอเปิดร้ำนขำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

31 จ้ำงจดัท ำรำยกำรทะเบียนต ำรับยำ 40,485.00                40,485.00               เฉพำะเจำะจง นำยอดิเทพ อ่ิมสอน 40,485.00                      นำยอดิเทพ อ่ิมสอน มีคณุสมบตัิครบถ้วน

แผนปัจจบุนั เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จ้ำงท ำเอกสำร 29,970.00                29,970.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ พรมฤทธ์ิ 29,970.00                      น.ส.พรทิพย์ พรมฤทธ์ิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 จ้ำงบริหำรและติดตำมโครง 31,500.00                31,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลนีิ เดชพละ 31,500.00                      น.ส.มำลนีิ เดชพละ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กำรพฒันำระบบ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 จ้ำงท ำหนังสอืเวียนแจ้งกำร 29,340.00                29,340.00               เฉพำะเจำะจง นำยกิติวฒัน์ วฒันวรำงกรู 29,340.00                      นำยกิติวฒัน์ วฒันวรำงกรู มีคณุสมบตัิครบถ้วน

สง่รำยงำน เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จ้ำงบนัทึกข้อมลูงำนสำรบรรณ 31,962.00                31,962.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลธิชำ กลดัเกิด 31,962.00                      น.ส.ชลธิชำ กลดัเกิด มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 บนัทึกข้อมลูด้ำนยำเพ่ือพฒันำระบบ 51,189.00                51,189.00               เฉพำะเจำะจง นำยปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 51,189.00                      นำยปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน



สำรสนเทศยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงท ำหนังสอืเวียนแจ้งกำรสง่รำยงำน 33,210.00                33,210.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.จรีุพร ดวงเพ็ชร 33,210.00                      น.ส.จรีุพร ดวงเพ็ชร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 ปรับปรุงระบบสำรสนเทศและ 43,800.00                43,800.00               เฉพำะเจำะจง นำยก ำชยั ไววอ่ง 43,800.00                      นำยก ำชยั ไววอ่ง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ฐำนข้อมลู เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 ท ำเอกสำรเก่ียวกบังำนแผนฯ 29,370.00                29,370.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัจิรำ กอแก้ว 29,370.00                      น.ส.จนัจิรำ กอแก้ว มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 ประสำนงำนเก่ียวกบังำนแผนฯ 31,530.00                31,530.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.เฉลมิรัตน์ งำมมี 31,530.00                      น.ส.เฉลมิรัตน์ งำมมี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 จดัระเบียบรำยงำนตำมกฏหมำย 26,175.00                26,175.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตติยำกร พรำนไพร 26,175.00                      น.ส.รัตติยำกร พรำนไพร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

วำ่ด้วยยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 ประสำนงำนและรำยงำนผลกำร 35,550.00                35,550.00               เฉพำะเจำะจง นำยมำรุต สแีสง 35,550.00                      นำยมำรุต สแีสง มีคณุสมบตัิครบถ้วน



ด ำเนินงำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 จดัท ำเอกสำรและบนัทึกข้อมลุ 34,500.00                34,500.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ปองจิตร์ ผำ่นสนัเทียะ 34,500.00                      น.ส.ปองจิตร์ ผำ่นสนัเทียะ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เก่ียวกบัฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 จดัท ำและตรวจสอบเบือ้งต้นเก่ียว 41,400.00                41,400.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.สตพร คงผึง้ 41,400.00                      น.ส.สตพร คงผึง้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

กบัเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ 27,000.00                27,000.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.รสพร ศิริโสภำโชติ 27,000.00                      น.ส.รสพร ศิริโสภำโชติ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 24,300.00                24,300.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ภิญญำพชัญ์ สดุทองคง 24,300.00                      น.ส.ภิญญำพชัญ์ สดุทองคง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

47 จดัท ำเอกสำรและบนัทึกข้อมลู 26,550.00                26,550.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ สทิธิคณุ 26,550.00                      น.ส.สนิุสำ สทิธิคณุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

48 จดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 28,200.00                28,200.00               เฉพำะเจำะจง นำงวนิดำ แก้วเพ็ชร 28,200.00                      นำงวนิดำ แก้วเพ็ชร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

49 จดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 26,550.00                26,550.00               เฉพำะเจำะจง นำยสทิธินันท์ สวุรรณทพั 26,550.00                      นำยสทิธินันท์ สวุรรณทพั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 จดัท ำเอกสำรและบนัทึกข้อมลู 10,670.00                10,670.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ทบัทิม วงษ์ออ่น 10,670.00                      น.ส.ทบัทิม วงษ์ออ่น มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 จดัท ำเอกสำรและบนัทึกข้อมลู 27,600.00                27,600.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.นริสำ แพนสี 27,600.00                      น.ส.นริสำ แพนสี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 งำนประสำนข้อมลูฯ 43,410.00                43,410.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชำมญชุ์ จนัทร์มหเสถียร 43,410.00                      น.ส.พิชำมญชุ์ จนัทร์มหเสถียร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 ตรวจสอบแก้ไขและประมวลผล 54,063.00                54,063.00               เฉพำะเจำะจง นำยพนะพล จำรุภมิู 54,063.00                      นำยพนะพล จำรุภมิู มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



54 พนักงำนขบัรถยนต์ตู้ของสว่นรำชกำร 36,900.00                36,900.00               เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 36,900.00                      นำยฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

55 บริหำรจดักำรระบบคณุภำพ 35,715.00                35,715.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ศำกรณ์ 35,715.00                      น.ส.พรทิพย์ ศำกรณ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

56 ให้ค ำแนะน ำกบัผู้ประกอบกำร 58,950.00                58,950.00               เฉพำะเจำะจง นำงวรำภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00                      นำงวรำภรณ์ ขวญัม่ิง มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ที่ประสงค์จะขอเปิดร้ำนขำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

57 ด ำเนินงำนเก่ียวกบัค ำขอขึน้ 46,200.00                46,200.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.จฑุำรัตน์ วงัชนะชยั 46,200.00                      น.ส.จฑุำรัตน์ วงัชนะชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ทะเบียนต ำรับยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

58 รวบรวมตรวจสอบและบนัทึก 41,760.00                41,760.00               เฉพำะเจำะจง นำงนิภำรัตน์ โสภำพล 41,760.00                      นำงนิภำรัตน์ โสภำพล มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ข้อมลูค ำขอทะเบียนต ำรับยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

59 รวบรวมตรวจสอบและบนัทึก 41,760.00                41,760.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.รุ่งทิวำ ฟองลำที 41,760.00                      น.ส.รุ่งทิวำ ฟองลำที มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ข้อมลูค ำขอทะเบียนต ำรับยำ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

60 ซอ่มและตรวจเช็ครถยนต์รำชกำร 22,912.98                22,912.98               เฉพำะเจำะจง บจ.สยำมพระรำม 5 22,912.98                      บจ.สยำมพระรำม 5 มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ทะเบียน 6620 เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

61 บนัทึกข้อมลูตรวจ check list 25,964.00                25,964.00               เฉพำะเจำะจง นำยอนำลโย ใบสนัเทียะ 25,964.00                      นำยอนำลโย ใบสนัเทียะ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

62 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 28,980.00                28,980.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.ปัญญำพร สมิโสม 28,980.00                      น.ส.ปัญญำพร สมิโสม มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

63 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 26,790.00                26,790.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.หทยัรัตน์ แก้วอร่ำมศรี 26,790.00                      น.ส.หทยัรัตน์ แก้วอร่ำมศรี มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

64 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 29,250.00                29,250.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.พรสขุ โชตินัย 29,250.00                      น.ส.พรสขุ โชตินัย มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

65 ตรวจประเมินค ำขอด้ำนยำ 65,214.00                65,214.00               เฉพำะเจำะจง น.สมนัสนันท์ สวนเพชร 65,214.00                      น.สมนัสนันท์ สวนเพชร มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

66 ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ 70,338.00                70,338.00               เฉพำะเจำะจง น.ส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ 70,338.00                      น.ส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



67 จดัเก็บเอกสำรต ำรับยำด้วยเคร่ือง 33,423.00                33,423.00               เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์ โชควินิจ 33,423.00                      นำยอนันต์ โชควินิจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

68 จดัเก็บเอกสำรต ำรับยำด้วยเคร่ือง 33,423.00                33,423.00               เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์ โชควินิจ 33,423.00                      นำยอนันต์ โชควินิจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

69 ค้นหำและจดัท ำทะเบียนแบบ 31,884.00                31,884.00               เฉพำะเจำะจง นำยประสทิธ์ิ ปิติสริิกลุ 31,884.00                      นำยประสทิธ์ิ ปิติสริิกลุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

Transferฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

70 ตรวจสอบทะเบียนและน ำเข้ำ 30,918.00                30,918.00               เฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 30,918.00                      นำยปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

ข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

71 รับเอกสำรค ำขอขึน้ทะเบียน 28,839.00                28,839.00               เฉพำะเจำะจง นำยรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 28,839.00                      นำยรัตนพล ประเสริฐสงัข์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

และจดัเตรียมฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

72 ท ำข้อมลูกำรเบิก-ยมืและจดัเก็บ 31,860.00                31,860.00               เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 31,860.00                      นำยชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

73 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 680.00                     680.00                    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั 680.00                           ร้ำนสำมชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสม



ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือ

จ้ำง

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 2 เคร่ือง 120,000.00 120,000.00              วิธีเฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)

จ ำกดั(มหำชน) เสนอรำคำ 

แผน่ละ 0.23 บำท

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศ

ไทย)จ ำกดั(มหำชน) รำคำ

แผน่ละ 0.23 บำท

เป็นบริษัทที่เสนอรำคำต ่ำสดุ ตจ 1/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

2.บริษัท ไวส์ พลสั อินเตอร์ 

จ ำกดั เสนอรำคำ แผน่ละ 0.28

 บำท

   

3.บริษัท วำยพี เทรดดิง้ จ ำกดั 

เสนอรำคำ แผน่ละ 0.34 บำท

2 ตู้ เก็บเอกสำรชนิดรำงเลื่อน 600,000.00 582,829.00             วิธีสอบรำคำ 1.บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์

เจน จ ำกดั เสนอรำคำ 

454,750 บำท

บริษัท ภีมเชษฐ์ จ ำกดั 

เสนอรำคำ 318,860 บำท

เป็นบริษัทที่เสนอรำคำต ่ำสดุ สญัญำเลขที่ 2/2561 ลว.2 

ตลุำคม 2560

2.บริษัท สยำมสตีลอินเตอร์

เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน)  

เสนอรำคำ 457,390 บำท

3.บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จ

โซลชูั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 

497,550บำท

4.บริษัท ภีมเชษฐ์ จ ำกดั เสนอ

รำคำ 318,860 บำท

3 ซือ้น ำ้ดื่ม ขนำด 18.9 ลติร จ ำนวน 

720 ถงั (12 เดือน)

21,600.00 21,600.00 วิธีตกลงรำคำ ร้ำน ยอดน ำ้ดื่ม เสนอรำคำ 

21,600 บำท

ร้ำน ยอดน ำ้ดื่ม เสนอ

รำคำ 21,600 บำท

เป็นกำรซือ้ตอ่เน่ือง ตซ 1/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่  4 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ตลุำคม 2560 



4 จดัซือ้หนังสอืพิมพ์ 7 ฉบบั 

(12เดือน)

25,000.00 25,000.00 วิธีตกลงรำคำ ร้ำน อรพิน  บญุวงษ์ เสนอ

รำคำ 25,000บำท

ร้ำน อรพิน  บญุวงษ์ 

เสนอรำคำ 25,000บำท

เป็นกำรซือ้ตอ่เน่ือง ตซ 2/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

5 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 5 

รำยกำร

207,700.00 192,532.23 วิธีตกลงรำคำ 1.ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ เสนอ

รำคำ 171,617.30 บำท

ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ เสนอ

รำคำ 171,617.30 บำท

เป็นบริษัทที่เสนอรำคำต ่ำสดุ ตซ 3/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

2.ร้ำน คุ้มแก้ว เสนอรำคำ 

194,365.50 บำท

3.บริษัท ที.แพค เปเปอร์ จ ำกดั

 เสนอรำคำ 195,339.20 บำท

6 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 8 

รำยกำร

418,500.00 334,535.50 วิธีตกลงรำคำ 1.บริษัท บำงกอกลกักีเ้ชพ 

จ ำกดั เสนอรำคำ 318,603.20

 บำท

บริษัท บำงกอกลกักีเ้ชพ 

จ ำกดั เสนอรำคำ 

318,603.20 บำท

เป็นบริษัทที่เสนอรำคำต ่ำสดุ ตซ 4/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

2.ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั บริพตัร

เซพ (2559) เสนอรำคำ 

398,350.30 บำท

3.บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์

 สตีล เฟอร์นิเจอ์ จ ำกดั เสนอ

รำคำ 364,763 บำท

7 ซือ้รถยก 2 รำยกำร 501,000.00 488,562.00  วิธีพิเศษ บริษัท จีทีเอ็ม จ ำกดั เสนอ

รำคำ 488,562 บำท

บริษัท จีทีเอ็ม จ ำกดั 

เสนอรำคำ 488,562 บำท

เป็นพสัดทุี่โดยลกัษณะกำรใช้

งำนที่มีข้อจ ำกดัทำงเทคนิค และ

คลงัเก็บรักษำยำเสพติดให้โทษ

ของกลำง เป็นสถำนที่ที่เป็น

ควำมลบั

ตซ 5/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

8 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 91,056.00 87,456.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวรรณพร  ยนูศรีแดง เสนอ

รำคำ 91,056 บำท

นำงวรรณพร  ยนูศรีแดง 

เสนอรำคำ 91,056 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 2/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

9 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 80,280.00 77,538.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสรีรีตน์  สงิหรัตน์ 

เสนอรำคำ80,280 บำท

นำงสำวสรีรีตน์  สงิหรัตน์ 

เสนอรำคำ80,280 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 3/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

10 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 65,520.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยทุธพงษ์  พิทกัษิณ เสนอ

รำคำ 65,520 บำท

นำยยทุธพงษ์  พิทกัษิณ 

เสนอรำคำ 65,520 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 4/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

11 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 90,906.00 87,306.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวชรพงศ์  สงิหรัตน์ เสนอ

รำคำ 90,906 บำท

นำยวชรพงศ์  สงิหรัตน์ 

เสนอรำคำ 90,906 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 5/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560



12 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 55,620.00 48,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณทิพย์  สนุทรำ

นนท์ เสนอรำคำ 55,620 บำท

นำงสำวกรรณทิพย์  สนุท

รำนนท์ เสนอรำคำ 

55,620 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 6/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

13 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 82,188.00 79,122.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคมสรรต์  แสงสอ่ง เสนอ

รำคำ 82,188 บำท

นำยคมสรรต์  แสงสอ่ง 

เสนอรำคำ 82,188 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 7/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

14 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 63,000.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภชิูต  แสนสนิท เสนอ

รำคำ 63,000 บำท

นำยภชิูต  แสนสนิท เสนอ

รำคำ 63,000 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 8/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

15 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 81,564.00 78,522.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสำลติำ  ยำหย ีเสนอ

รำคำ 81,564 บำท

นำงสำวสำลติำ  ยำหย ี

เสนอรำคำ 81,564 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 9/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

16 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 67,506.00 64,998.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสริิรัตน์  เอือ้วงศ์เสถียร

 เสนอรำคำ 67,506 บำท

นำงสำวสริิรัตน์  เอือ้วงศ์

เสถียร เสนอรำคำ 67,506

 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 10/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

17 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 74,844.00 72,054.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธณชัชำ  จนัทร์สคุนธ์ 

เสนอรำคำ 74,844 บำท

นำงสำวธณชัชำ  จนัทร์

สคุนธ์ เสนอรำคำ 74,844

 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 11/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

18 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 84,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร้อยตรี อ ำนำจ  อรุณเลศิ 

เสนอรำคำ 84,000 บำท

วำ่ที่ร้อยตรี อ ำนำจ  อรุณ

เลศิ เสนอรำคำ 84,000 

บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 12/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

19 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 94,224.00 91,002.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพร  สอนโพนงำม 

เสนอรำคำ 94,224 บำท

นำงสำวนิภำพร  สอนโพน

งำม เสนอรำคำ 94,224 

บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 13/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

20 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 77,310.00 74,910.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณฐัวฒิุ  คล้ำยแจ้ง เสนอ

รำคำ 77,310 บำท

นำยณฐัวฒิุ  คล้ำยแจ้ง 

เสนอรำคำ 77,310 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 14/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

21 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 84,360.00 81,030.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฐำปกรณ์  กองเมือง เสนอ

รำคำ84,360 บำท

นำยฐำปกรณ์  กองเมือง 

เสนอรำคำ84,360 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 15/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

22 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 86,892.00 84,780.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำณวุฒัน์  พิกลุทอง 

เสนอรำคำ 86,892 บำท

นำยภำณวุฒัน์  พิกลุทอง 

เสนอรำคำ 86,892 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 16/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

23 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 4 งวด 78,408.00 75,628.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสริุยำ  มขุะวำทิน เสนอ

รำคำ 78,408 บำท

นำยสริุยำ  มขุะวำทิน 

เสนอรำคำ 78,408 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 17/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

24 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 88,218.00 85,728.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพิมล  กองจนัทร์ 

เสนอรำคำ 88,218 บำท

นำงสำวพรพิมล  กอง

จนัทร์ เสนอรำคำ 88,218

 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 18/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560



25 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 75,532.00 72,692.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอบุลวรรณ  ชิณเกต ุ

เสนอรำคำ 75,532 บำท

นำงสำวอบุลวรรณ  ชิณ

เกต ุเสนอรำคำ 75,532 

บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 19/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

26 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 67,320.00 64,800.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญญลกัษณ์  สงิหเดช

 เสนอรำคำ 67,320 บำท

นำงสำวธัญญลกัษณ์  

สงิหเดช เสนอรำคำ 

67,320 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 20/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

27 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 79,026.00 76,086.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทนำ  สมฤกษ์ 

เสนอรำคำ 79,026 บำท

นำงสำวนันทนำ  สมฤกษ์ 

เสนอรำคำ 79,026 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 21/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

28 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 63,600.00 60,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ  ไชยเจริญ 

เสนอรำคำ 63,600 บำท

นำงสำวอำรียำ  ไชยเจริญ 

เสนอรำคำ 63,600 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 22/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

29 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 6 งวด 85,848.00 82,638.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวภำริน  ธนะภสัสร 

เสนอรำคำ 85,848 บำท

นำงสำวภำริน  ธนะภสัสร 

เสนอรำคำ 85,848 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 23/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

30 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 3 งวด 33,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฝนทิพย์  กระทรวงไทย

 เสนอรำคำ 33,000 บำท

นำงสำวฝนทิพย์  

กระทรวงไทย เสนอรำคำ 

33,000 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 24/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

31 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 3 งวด 59,760.00 55,857.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำศ  เภอบำง

เข็ม เสนอรำคำ 59,760 บำท

นำงสำวเบญจมำศ  

เภอบำงเข็ม เสนอรำคำ 

59,760 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 25/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

32 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 3 งวด 47,850.00 44,349.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววีนำ  รุ่งรัตน์จินดำ

หำญ เสนอรำคำ 47,850 บำท

นำงสำววีนำ  รุ่งรัตน์

จินดำหำญ เสนอรำคำ 

47,850 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 26/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

33 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 3 งวด 29,715.00 25,500.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววิภำวรรณ  เอ่ียมจิตติ

รักษ์ เสนอรำคำ 29,715 บำท

นำงสำววิภำวรรณ  เอ่ียม

จิตติรักษ์ เสนอรำคำ 

29,715 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 27/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

34 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 3 งวด 59,490.00 55,515.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสทุิวสั  แสนสขุ เสนอรำคำ

 59,490 บำท

นำยสทุิวสั  แสนสขุ เสนอ

รำคำ 59,490 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 28/61 ลว. 2 ตลุำคม 2560

35 จ้ำงเหมำบนัทึกข้อมลู 3 งวด 33,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสพุตัรำ  สเีขียว เสนอ

รำคำ 33,000 บำท

นำงสำวสพุตัรำ  สเีขียว 

เสนอรำคำ 33,000 บำท

จ้ำงปฏิบตัิงำนตอ่เน่ือง ตจ 29/61 ลว. 3 ตลุำคม 2560

36 เชำ่รถตู้พร้อมน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 4,200.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวฒิุพงศ์  สำเหล้ เสนอ

รำคำ 4,200 บำท

นำยวฒิุพงศ์  สำเหล้ 

เสนอรำคำ 4,200 บำท

มีมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยั ตจ 30/61 ลว. 5 ตลุำคม 2560



37 จ้ำงโครงกำรพฒันำระบบ

สำรสนเทศฯ

4,000,000.00 4,000,000.00 ประกวดรำคำ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั 

เสนอรำคำ 3,950,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น 

จ ำกดั เสนอรำคำ 

3,950,000 บำท

เป็นบริษัทที่เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

สญัญำเลขที่ 1/2561 ลว.6 

ตลุำคม 2560

38 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรเก่ียวกบั

ใบอนญุำตผำ่นระบบฯ

52,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวำรินทร์  เอือ้วงศ์เสถียร 

เสนอรำคำ 52,000 บำท

นำยวำรินทร์  เอือ้วงศ์

เสถียร เสนอรำคำ 52,000

 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ตจ 31/61 ลว. 24 ตลุำคม 2560

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 192,000 192,000 วิธีตกลงรำคำ บ.พี.เอส.ไอ.เซลล์ฯ 192,000 บ.พี.เอส.ไอ.เซลล์ฯ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

2 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 70,500 70,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนงค์  บำนแย้ม 70,500 น.ส.อนงค์  บำนแย้ม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

3 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 54,360 54,360 เฉพำะเจำะจง น.ส.อทุมุพร  สมคัรกำร 54,360 น.ส.อทุมุพร  สมคัรกำร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

4 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 48,450 48,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณพิมล แจม่วิจิตรโต 48,450 น.ส.วรรณพิมล แจม่วิจิตรโต

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

5 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง นำยอำรยะ  โรจนวนิชชำกำร 90,000 นำยอำรยะ โรจนวนิชชำกำร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

6 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 43,800 43,800 เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 43800 นำยช ำนำญ สภุำพงษ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

7 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 38,250 38,250 เฉพำะเจำะจง นำยชนทิตย์ หมวดยำ 38,250 นำยชนทิตย์ หมวดยำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน...ตลุำคม 2560................................

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

วนัที่..17....เดือน...มกรำคม....พ.ศ...2561.................

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง



8 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,800 37,800 เฉพำะเจำะจง นำยสรำยศ  เกียรทวี 37,800 นำยสรำยศ  เกียรทวี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

9 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,290 37,290 เฉพำะเจำะจง นำยธีรพงษ์  ทองเรือง 37,290 นำยธีรพงษ์  ทองเรือง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

10 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,790 35,790 เฉพำะเจำะจง นำยวชัรินทร์ ทบัทิมศรี 35,790 นำยวชัรินทร์ ทบัทิมศรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

11 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,360 39,360 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชมพนูทุ ทองสมคัร 39,360 นำงสำวชมพนูทุ ทองสมคัร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

12 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,990 39,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 39,990 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

13 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,550 32,550 เฉพำะเจำะจง น.ส.มนิตตำ โตเจริญ 32,550 น.ส.มนิตตำ โตเจริญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

14 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,680 31,680 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร สดหนองบวั 31,680 น.ส.จิรำพร สดหนองบวั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

15 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 62,720 62,720 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุัญญำ จงอตุสำ่ห์ 62,720 น.ส.สธุัญญำ จงอตุสำ่ห์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 48,960 48,960 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปวีณำ แก้วมิตร์ 48,960 น.ส.ปวีณำ แก้วมิตร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

17 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,950 40,950 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตร์ 40,950 น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

18 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สำวิตรี สทุธิวงษ์ 30,000 น.ส.สำวิตรี สทุธิวงษ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

19 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 63,090 63,090 เฉพำะเจำะจง นำยกนัต์  สวสัดิ์ไชย 63,090 นำยกนัต์  สวสัดิ์ไชย

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

20 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,182 42,182 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชัฐำนันท์ ธนันพศัปภำทิพ 42,182 น.ส.ณชัชนันท์ ธนันพศัปภำทิพ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



21 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภสัสร มีแก้ว 45,000 น.ส.ภสัสร มีแก้ว

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

22 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย โกมลยิ่งเจริญ 75,000 นำยสมชำย โกมลยิ่งเจริญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

23 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงอจัจิมำ เหลอืงดิลก 75,000 นำงอจัจิมำ เหลอืงดิลก

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

24 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 56,700 56,700 เฉพำะเจำะจง น.ส. พินิตนำฎ                   

จ ำนงนรินทร์รักษ์
56,700 น.ส. พินิตนำฎ                   

จ ำนงนรินทร์รักษ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

25 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,300 39,300 เฉพำะเจำะจง
นำยไพโรจน์ อิศรำงกรู       ณ 

 อยทุธยำ
39,300

นำยไพโรจน์ อิศรำงกรู       ณ  

อยทุธยำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

26 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,300 39,300 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 39,300 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

27 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 54,210 54,210 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 54,210 น.ส.พรรณพร กำญจนซิม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

28 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 16,450 16,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรวรรณ กลิ่นพฒุซ้อน 16,450 น.ส.อรวรรณ กลิ่นพฒุซ้อน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

29 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 26,520 26,520 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณ์ประภำ วิยะเศษ 26,520 น.ส.ภรณ์ประภำ วิยะเศษ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

30 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 57,300 57,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.วลญัช์ชยำ ถำวรวิสทุธ์ิสกลุ 57,300 น.ส.วลญัช์ชยำ ถำวรวิสทุธ์ิสกลุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

31 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง นำยภำนกุร บญุสละ 45,000 นำยภำนกุร บญุสละ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

32 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 48,300 48,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว 48,300 น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

33 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,400 44,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกวรรณ ทองแม้น 44,400 น.ส.กนกวรรณ ทองแม้น

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



34 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,900 30,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรจิรำ ครุฑำนชุ 30,900 น.ส.อรจิรำ ครุฑำนชุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

35 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,380 31,380 เฉพำะเจำะจง น.ส.มลธิชำ ชำญประเสริฐ 31,380 น.ส.มลธิชำ ชำญประเสริฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

36 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,460 32,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 32,460 น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

37 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 47,820 47,820 เฉพำะเจำะจง นำงวลัยำ อภยัสวุรรณ 47,820 นำงวลัยำ อภยัสวุรรณ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

38 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,380 31,380 เฉพำะเจำะจง น.ส. ณิชำภำ นะกลุจริเดช 31,380 น.ส. ณิชำภำ นะกลุจริเดช

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

39 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 64,710 64,710 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ 64,710 น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

40 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 51,390 51,390 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร จุ้ยใจเหิม 51,390 น.ส.จิรำพร จุ้ยใจเหิม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

41 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,710 34,710 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลดิำ ทรัพย์พะนะ 34,710 น.ส.ชลดิำ ทรัพย์พะนะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

42 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,020 34,020 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิภำพร ชำภกัดี 34,020 น.ส.วิภำพร ชำภกัดี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

43 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.สทุธิชำ ทองสขุ 42,900 น.ส.สทุธิชำ ทองสขุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

44 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง นำยรักษ์  ฤทธ์ฤำดี 42,900 นำยรักษ์  ฤทธ์ฤำดี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

45 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน
36,330 36,330

เฉพำะเจำะจง น.ส.อภินันต์ ต้นหยงทอง
36,330

น.ส.อภินันต์ ต้นหยงทอง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

46 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,180 42,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชำมญชุ์  รัตนจริยำคณุ 42,180 น.ส.พิชำมญชุ์  รัตนจริยำคณุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



47 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,230 31,230 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลธิชำ นำขำมป้อม 31,230 น.ส.ชลธิชำ นำขำมป้อม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

48 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,200 31,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 31,200 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

49 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน
31,200 31,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำกำนต์ สนิเธำว์ 31,200 น.ส.ชนำกำนต์ สนิเธำว์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

50 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 66,180 66,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 66,180 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

51 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,480 42,480 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ แสงสขุ 42,480 น.ส.สนิุสำ แสงสขุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

52 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,330 36,330 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยทำรินทร์ 36,330 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยทำรินทร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

53 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,750 33,750 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปนัดดำ ทองอทุิศ 33,750 น.ส.ปนัดดำ ทองอทุิศ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

54 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 53,040 53,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.มะลวิลัย์ เกตปัุน้ 53,040 น.ส.มะลวิลัย์ เกตปัุน้

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

55 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,180 45,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.สโรชิน ทองคุ้ม 45,180 น.ส.สโรชิน ทองคุ้ม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

56 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

57 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 28,280 28,280 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำพร บญุประเสริฐ 28,280 น.ส.วรำพร บญุประเสริฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

58 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,240 36,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี 36,240 น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

59 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 45,000 นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



60 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,500 36,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณิกำร์ วิไลภกัดี 36,500 น.ส.พรรณิกำร์ วิไลภกัดี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

61 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 51,540 51,540 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิ่น 51,540 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิ่น

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

62 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 51,600 51,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ 51,600 น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

63 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 66,990 66,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 66,990 น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

64 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,500 31,500 เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ เพชรด ำ 31,500 นำงรัตนำ เพชรด ำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

65 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 46,590 46,590 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์ 46,590 น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

66 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,560 40,560 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลฉตัร พิมพ์ดิษฐ 40,560 น.ส.กมลฉตัร พิมพ์ดิษฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

67 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 54,330 54,330 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประชมุพร สองบำง 54,330 น.ส.ประชมุพร สองบำง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

68 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 43,650 43,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.พนิดำ โหงออ่น 43,650 น.ส.พนิดำ โหงออ่น

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

69 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,600 30,600 เฉพำะเจำะจง นำยศรันยพงษ์  พศินจอมภำปิน 30,600 นำยศรันยพงษ์ พศินจอมภำปิน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

70 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,220 32,220 เฉพำะเจำะจง นำยวสตุม์ ปำนอินทร์ 32,220 นำยวสตุม์ ปำนอินทร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

71 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,900 33,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตติยำ  ขำวลำจนัทร์ 33,900 น.ส.รัตติยำ  ขำวลำจนัทร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

72 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 49,740 49,740 เฉพำะเจำะจง น.ส. รินดำ บวัทัง่ 49,740 น.ส. รินดำ บวัทัง่

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



73 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,580 35,580 เฉพำะเจำะจง นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั 35,580 นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

74 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,040 35,040 เฉพำะเจำะจง
น.ส.นภำวรรณ  ทองประไพ

พกัตร์
35,040 น.ส.นภำวรรณ  ทองประไพพกัตร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

75 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 64,350 64,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยรุ่ง ทยุเที่ยงสตัย์ 64,350 น.ส.สำยรุ่ง ทยุเที่ยงสตัย์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

76 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 43,800 43,800 เฉพำะเจำะจง นำยบญุเสริม ผกัใหม่ 43,800 นำยบญุเสริม ผกัใหม่

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

77 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงจรีุรัตน์ ห่อเกียรติ 75,000 นำงจรีุรัตน์ ห่อเกียรติ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

78 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,410 31,410 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 31,410 น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

79 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,480 42,480 เฉพำะเจำะจง นำงศรินญำ สงิห์เอ่ียม 42,480 นำงศรินญำ สงิห์เอ่ียม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

80 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,930 42,930 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก 42,930 น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

81 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,000 39,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 39,000 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

82 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 46,800 46,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงใจ เวชวิรุฬท์ 46,800 น.ส.ดวงใจ เวชวิรุฬท์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

83 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 53,100 53,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภจูฑุำ  ศรีวิลยั 53,100 น.ส.ภจูฑุำ  ศรีวิลยั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

84 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 59,460 59,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 59,460 น.ส.วรำณี แซด่ำ่น

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

85 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,420 39,420 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรินทร์ธร พงศ์ธนำธีรพร 39,420 น.ส.วรินทร์ธร พงศ์ธนำธีรพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



86 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน
36,300 36,300

เฉพำะเจำะจง
น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 36,300 น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

87 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน
33,120 33,120

เฉพำะเจำะจง
น.ส.สภุำพรณ์ ปันผล 33,120 น.ส.สภุำพรณ์ ปันผล

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

88 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลศิ 46,500 น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลศิ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

89 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,040 32,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยศีรี 32,040 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยศีรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

90 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 49,500 49,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์วิมล สกลุกนัต์ 49,500 น.ส.พิมพ์วิมล สกลุกนัต์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

91 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,600 30,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุรำ สขุประเสริฐ 30,600 น.ส.อนสุรำ สขุประเสริฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

92 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,600 30,600 เฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำ  ดรุณพงศ์ 30,600 นำยปรัชญำ  ดรุณพงศ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

93 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,190 44,190 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร สขุส ำรำญ 44,190 น.ส.ศศิธร สขุส ำรำญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

94 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,880 44,880 เฉพำะเจำะจง น.ส.กญัฐิกำ อินทำมระ 44,880 น.ส.กญัฐิกำ อินทำมระ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

95 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,760 44,760 เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำถ วิเศษกลุ 44,760 น.ส.พจนำถ วิเศษกลุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

96 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,400 32,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ อนัชนะ 32,400 น.ส.พรทิพย์ อนัชนะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

97 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,950 31,950 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปัสรำ พิรุณเจริญพร 31,950 น.ส.ปัสรำ พิรุณเจริญพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

98 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,950 31,950 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชชำ ห่อเกียรติ 31,950 น.ส.ณิชชำ ห่อเกียรติ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



99 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 41,400 41,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนไพร 41,400 น.ส.แก้วขวญั ดอนไพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

100 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,200 31,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทร์ทิวำ  แสงกดุเจำะ 31,200 น.ส.จนัทร์ทิวำ  แสงกดุเจำะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

101 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,200 31,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.ก่ิงกำญจน์  ประไพรพงศ์ 31,200 น.ส.ก่ิงกำญจน์  ประไพรพงศ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

102 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 41,250 41,250 เฉพำะเจำะจง น.ส.สมหญิง  สมสขุ 41,250 น.ส.สมหญิง  สมสขุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

103 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 49,200 49,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.อญัชลุ ีทมุแสน 49,200 น.ส.อญัชลุ ีทมุแสน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

104 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,800 40,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ ธิค ำลอง 40,800 น.ส.จิตรำ ธิค ำลอง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

105 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 10,400 10,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.สทุำมำศ ขนุเอม 10,400 น.ส.สทุำมำศ ขนุเอม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

106 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,500 37,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.เปมิกำ เครืออยู่ 37,500 น.ส.เปมิกำ เครืออยู่

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

107 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,250 42,250 เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 42,250 น.ส.กนกวรรณ มีมอญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

108 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,360 33,360 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุำ พุ่มพวย 33,360 น.ส.อษุำ พุ่มพวย

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

109 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,370 32,370 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลกัณ์ อ้นจีน 32,370 น.ส.เบญจลกัณ์ อ้นจีน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

110 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,050 34,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พ่อค้ำ 34,050 น.ส.อรุณี พ่อค้ำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

111 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,980 31,980 เฉพำะเจำะจง น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี 31,980 น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



112 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 57,900 57,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัแก้ว  กงัสดำลอ ำไพ 57,900 น.ส.ขวญัแก้ว  กงัสดำลอ ำไพ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

113 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,500 37,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 37,500 น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

114 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,600 30,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.กฤษณำ พฒุซ้อน 30,600 น.ส.กฤษณำ พฒุซ้อน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

115 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,900 39,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 39,900 น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

116 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,350 31,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.สชุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 31,350 น.ส.สชุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

117 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิระยำ มณีกลำง 34,650 น.ส.วิระยำ มณีกลำง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

118 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ คล้ำยด ำ 34,500 นำยธนนำรถ คล้ำยด ำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

119 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,800 40,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนันท์ 40,800 น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนันท์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

120 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,350 31,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉตัรรวี เครืออยู่ 31,350 น.ส.ฉตัรรวี เครืออยู่

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

121 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธ นย์ชนก ชำ่งเจริญ 30,000 น.ส.ธ นย์ชนก ชำ่งเจริญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

122 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลลกัษณ์  แดงโสภณ 42,900 น.ส.กมลลกัษณ์  แดงโสภณ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

123 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,500 31,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทกำนต์  จนัทะเวช 31,500 น.ส.จนัทกำนต์  จนัทะเวช

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

124 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำวรรณ  ดวงจินดำ 30,000 น.ส.ธิดำวรรณ  ดวงจินดำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



125 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,500 31,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรำ กลิ่นค ำหอม 31,500 น.ส.ภทัรำ กลิ่นค ำหอม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

126 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ  สวุรรณก ำเนิด 45,000 น.ส.จำรุวรรณ  สวุรรณก ำเนิด

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

127 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

128 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 49,500 49,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อิชยำ ดำวเรือง 49,500 น.ส.อิชยำ ดำวเรือง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

129 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,610 35,610 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 35,610 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

130 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 26,100 26,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 26,100 น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

131 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,450 42,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช 42,450 น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

132 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 51,180 51,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ 51,180 น.ส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

133 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,100 32,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุิมล บงพ์มำย 32,100 น.ส.สวุิมล บงพ์มำย

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

134 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44m,310 44m,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ 44m,310 น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

135 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,310 32,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพริมำ แสงรัตน์ 32,310 น.ส.พิมพริมำ แสงรัตน์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

136 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,800 31,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 31,800 น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

137 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรศปุต์ 30,000 น.ส.ชลเกษตร ชีรศปุต์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



138 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 80,130 80,130 เฉพำะเจำะจง นำยคมสนั เลศิประเสริฐ 80,130 นำยคมสนั เลศิประเสริฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

139 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,050 31,050 เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ รุจพชั 31,050 นำยปัญญำ รุจพชั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

140 จ้ำงซอ่มห้องน ำ้ 2,653.60 2,653.60 เฉพำะเจำะจง เคง่ซง่ฮวด 2,653.60 เคง่ซง่ฮวด

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

141 จ้ำงซอ่มเคร่ือปรับอำกำศ 7,383 7,383 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ 7,383 ฐำปนีย์ แอร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

142
จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศใน

รถยนต์ นง-6625
32,182.39 32,182.39 เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต้ฯ 32182 .39 หจก.พระนครออโต้ฯ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

143 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง น.ส. ธิดำวรรณ  ดวงจินดำ 30,000 น.ส. ธิดำวรรณ  ดวงจินดำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

144
ของจ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ พร้อม

พนักงำนขบัรถ
2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง           - 2,000           -

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

145 จ้ำงเชำ่รถตู้ปรับอำกำศ 2,140 2,140 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,140 นำยกรณยั พิมพสรุกะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

146 จ้ำงเชำ่ซือ้เว็ปไซต์ 79,560 79,560 เฉพำะเจำะจง บ.บตุิรอน จ ำกดั 79,560 บ.บตุิรอน จ ำกดั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

147 จ้ำงท ำตรำยำง 5,780 5,780 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 5,780 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

148 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 12,840 12,840 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ 12,840 ฐำปนีย์ แอร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

149 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 44,000 44,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ทิมนตรี 44,000 หจก.ทิมนตรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

150 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.เชำวล ีรัตนมุ่งเมฆำ 75,000 น.ส.เชำวล ีรัตนมุ่งเมฆำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ



151 โทรศพัท์ 10,293.40 10,293.40 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 10,293.40 ร้ำนคุ้มแก้ว

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

152 ครุภณัฑ์โต๊ะเก้ำอี ้ 376,843.33 376,843.33 เฉพำะเจำะจง ไทยพฒันำครุภณัฑ์ 368,400 ไทยพฒันำครุภณัฑ์

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

153 น ำ้ดื่ม 71,960 71,960 เฉพำะเจำะจง ม.มหิดล 71,960 มหิดล

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

154 วสัดสุ ำนักงำน 98,288.06 98,288.06 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 98,288.06 ร้ำนคุ้มแก้ว

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

155 วสัดสุ ำนักงำน 73,616 73,616 เฉพำะเจำะจง บ.ดับ๊เบิล้เอ ดิจิตอลฯ 73,616 บ.ดับ๊เบิล้เอ ดิจิตอลฯ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้เคร่ืองโทรสำร ดำ่นแม่สำย 9,590.00 18,000.00 ตกลงรำคำ หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 9,590.00 หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 9,590.00

2 ซือ้ตู้ เยน็ 2 ตู้  ดำ่นแม่สำย 18,790.00 19,000.00 ตกลงรำคำ บจก.ทีวี (ไทยแลนด์) 18,790.00 บจก.ทีวี (ไทยแลนด์) 18,790.00

ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน  ดำ่นท่ำเรือ

น ำ้ลกึสงขลำ

 - โต๊ะท ำงำน 6,180.00 7,700.00 ตกลงรำคำ 6,612.60 6,612.60

 - เก้ำอีท้ ำงำน 4,700.00 4,700.00 ตกลงรำคำ 14,600.00 14,600.00

 - เก้ำอีห้้องแลป็ 1,860.00 3,000.00 ตกลงรำคำ 14,600.00 14,600.00

4
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร ณ 

ดำ่นอำหำรและยำท่ำเรือกรุงเทพ
                      81,600 81,600.00 ตกลงรำคำ น.ส.ปรำนี   พุ่มพวง                             81,600 น.ส.ปรำนี   พุ่มพวง                                      81,600

3
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั สรวีย์ 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั สรวีย์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ตลุำคม 2560

ส ำนักดำ่นอำหำรและยำ

วนัที่    31      เดือน     ตลุำคม      พ.ศ.  2560

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



5
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและงำนสำร

บรรณอิเลก็ทรอนิกส์
                    127,200 127,200.00 ตกลงรำคำ น.ส.พวงเพ็ญ  กลำงรักษ์                           127,200 น.ส.พวงเพ็ญ  กลำงรักษ์                                    127,200

6 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                       85,500 85,500.00 ตกลงรำคำ
น.ส.อำภำวดี   

ม่วงโมรำ
                            85,500

น.ส.อำภำวดี   

ม่วงโมรำ
                                     85,500

7 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                       66,300 66,300.00 ตกลงรำคำ น.ส.ประภำพรรณ   เชำวน์คณุ                             66,300 น.ส.ประภำพรรณ   เชำวน์คณุ                                      66,300

8
ผู้ชว่ยปฏิบตัิงำนธุรกำรด้ำนพสัด ุ- 

ครุภณัฑ์
                      65,520 65,520.00 ตกลงรำคำ นำยนพรุจ  ศรีเพ็ชร                             65,520 นำยนพรุจ  ศรีเพ็ชร                                      65,520

9
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร

ดำ่นอำหำรและยำท่ำเรือแหลมฉบงั
                      33,000 33,000.00 ตกลงรำคำ

น.ส.เบญจพร  

อ่ิมน ำ้ขำว
                            33,000

น.ส.เบญจพร  

อ่ิมน ำ้ขำว
                                     33,000

10 พนักงำนขบัรถยนต์                       57,000 57,000.00 ตกลงรำคำ นำยอดิศกัดิ์  แก้วกอ่ง                             57,000 นำยอดิศกัดิ์  แก้วกอ่ง                                      57,000

11 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพฒันำระบบ                       90,480 90,480.00 ตกลงรำคำ
น.ส.เบญจกำนี  

ลิม้ทองเจริญ
                            90,480

น.ส.เบญจกำนี  

ลิม้ทองเจริญ
                                     90,480

12
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนติดตำม

และปรำบปรำม
                      68,640 68,640.00 ตกลงรำคำ

น.ส.เพ็ชรรุ่ง  

ชิดทองสกณีุ
                            68,640

น.ส.เพ็ชรรุ่ง  

ชิดทองสกณีุ
                                     68,640

13 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพฒันำระบบ                     105,600 105,600.00 ตกลงรำคำ
น.ส.เนตรนภำ  

 พุ่มด้วง
                          105,600

น.ส.เนตรนภำ  

 พุ่มด้วง
                                   105,600

14 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพฒันำระบบ                     150,000 150,000.00 ตกลงรำคำ นำยเรวตั  ปิยะปรำโมทย์                           150,000 นำยเรวตั  ปิยะปรำโมทย์                                    150,000

15 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพฒันำระบบ                       72,900 72,900.00 ตกลงรำคำ น.ส.ทิพวรรณ   ศำกรณ์                             72,900 น.ส.ทิพวรรณ   ศำกรณ์                                      72,900

16 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพฒันำระบบ                       58,200 58,200.00 ตกลงรำคำ น.ส.เพชรนภำ  ด้วงจำด                             58,200 น.ส.เพชรนภำ  ด้วงจำด                                      58,200

17 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพฒันำระบบ                       57,000 57,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.ตรีรัตน์   ดวงแข                             57,000 น.ส.ตรีรัตน์   ดวงแข                                      57,000

18
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน

ประมวลหลกัฐำน
                      94,440 94,440.00 ตกลงรำคำ

น.ส.จิรภทัร์   

จิรวฒิุวงศ์ชยั
                            94,440

น.ส.จิรภทัร์   

จิรวฒิุวงศ์ชยั
                                     94,440

19
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่รับ - สง่ตวัอยำ่ง

และบนัทึกผลวิเครำะห์
                      71,400 71,400.00 ตกลงรำคำ

น.ส.สนุทรี   

สระทองล้อม
                            71,400

น.ส.สนุทรี   

สระทองล้อม
                                     71,400

20 พนักงำนขบัรถยนต์                       57,000 57,000.00 ตกลงรำคำ นำยวรินทร  เช่ียวชำญผล                             57,000 นำยวรินทร  เช่ียวชำญผล                                      57,000

21
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพฯ
                    134,400 134,400.00 ตกลงรำคำ น.ส.มลฤทยั   ผลผลำ                           134,400 น.ส.มลฤทยั   ผลผลำ                                    134,400

22
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน

ประมวลหลกัฐำน
                      66,000 66,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.ลลติำ   เที่ยนมณี                             66,000 น.ส.ลลติำ   เที่ยนมณี                                      66,000

23
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนในกำร

ประสำนงำนด้ำนตำ่งประเทศ
                    122,700 122,700.00 ตกลงรำคำ

นำงแสงเดือน   

นกุนัยำ
                          122,700

นำงแสงเดือน   

นกุนัยำ
                                   122,700



24
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำนระบบ

คณุภำพดำ่นอำหำรและยำ
                    100,800 100,800.00 ตกลงรำคำ น.ส.กิตติยำ   องอำจสำมำรถ                           100,800 น.ส.กิตติยำ   องอำจสำมำรถ                                    100,800

25
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักดำ่นอำหำร

และยำ
                    132,000 132,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมบรูณ์   บญุกิจอนสุรณ์                           132,000 นำยสมบรูณ์   บญุกิจอนสุรณ์                                    132,000

26
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนระบบ

คณุภำพดำ่นอำหำรและยำ
                      68,400 68,400.00 ตกลงรำคำ น.ส.ปิยะนชุ  อยู่ยนื                             68,400 น.ส.ปิยะนชุ  อยู่ยนื                                      68,400

27
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนระบบ

เอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์
                      53,400 53,400.00 ตกลงรำคำ

น.ส.ณฐัฑิณี 

 จนัทร์กระจำ่ง
                            53,400

น.ส.ณฐัฑิณี 

 จนัทร์กระจำ่ง
                                     53,400

28

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ด้ำนธุรกำร ณ ดำ่น

อำหำรและยำท่ำอำกำศยำน

สวุรรณภมิู (คลงัสนิค้ำ)

                    102,900 102,900.00 ตกลงรำคำ น.ส.จรินทร์   ศรีพงษ์                           102,900 น.ส.จรินทร์   ศรีพงษ์                                    102,900

29 พนักงำนขบัรถยนต์                       77,400 77,400.00 ตกลงรำคำ
นำยวรพล   

แก้วเผือก
                            77,400

นำยวรพล   

แก้วเผือก
                                     77,400

30
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู
                    150,000 150,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.สภุำภรณ์    อ ำนวยกิจ                           150,000 น.ส.สภุำภรณ์    อ ำนวยกิจ                                    150,000

31

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(คลงัสนิค้ำ)

                      62,400 62,400.00 ตกลงรำคำ
น.ส.ชนำพร  

วงศ์ชำวนำ
                            62,400

น.ส.ชนำพร  

วงศ์ชำวนำ
                                     62,400

32

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(คลงัสนิค้ำ)

                      75,120 75,120.00 ตกลงรำคำ
น.ส.พรพรรณ   

ซิว้ส ำรำญ
                            75,120

น.ส.พรพรรณ   

ซิว้ส ำรำญ
                                     75,120

33

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(ผู้ โดยสำรขำเข้ำ)

                    114,060 114,060.00 ตกลงรำคำ
น.ส.ศศิรดำ  

 กลำงรักษ์
                          114,060

น.ส.ศศิรดำ  

 กลำงรักษ์
                                   114,060

34

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(ผู้ โดยสำรขำเข้ำ)

                    108,120 108,120.00 ตกลงรำคำ
น.ส.วฒิุวรรณ   

เลศิวิวฒัน์ชยัยะ
                          108,120

น.ส.วฒิุวรรณ   

เลศิวิวฒัน์ชยัยะ
                                   108,120

35

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(ผู้ โดยสำรขำเข้ำ)

                    110,100 110,100.00 ตกลงรำคำ
น.ส.ศิรินิรันดร์   

ศรีธรำพงศ์
                          110,100

น.ส.ศิรินิรันดร์   

ศรีธรำพงศ์
                                   110,100



36

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(ผู้ โดยสำรขำเข้ำ)

                      87,000 87,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.พริมรัศม์ิ   กฤษณประพนัธ์                             87,000 น.ส.พริมรัศม์ิ   กฤษณประพนัธ์                                      87,000

37
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพฯ
                    162,960 162,960.00 ตกลงรำคำ

น.ส.เกษวดี   

ปรือปรัก
                          162,960

น.ส.เกษวดี   

ปรือปรัก
                                   162,960

38
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพฯ
                    149,400 149,400.00 ตกลงรำคำ

น.ส.กลุสนีิ 

 ชศูรี
                          149,400

น.ส.กลุสนีิ 

 ชศูรี
                                   149,400

39
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพฯ
                    136,800 136,800.00 ตกลงรำคำ น.ส.สริุษำ  ชทูอง                           136,800 น.ส.สริุษำ  ชทูอง                                    136,800

40
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ไปรษณีย์
                    132,000 132,000.00 ตกลงรำคำ นำงศรุตำ  จนัทวงษ์                           132,000 นำงศรุตำ  จนัทวงษ์                                    132,000

41

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนด้ำน

ธุรกำร ณ ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำเรือกรุงเทพ

                      90,360 90,360.00 ตกลงรำคำ
นำงจิรำพร    

มฮู ำหมดั
                            90,360

นำงจิรำพร    

มฮู ำหมดั
                                     90,360

42
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ ท่ำเรือกรุงเทพ
                    101,580 101,580.00 ตกลงรำคำ

น.ส.นิศำนำถ   

ฤทธิชยั
                          101,580

น.ส.นิศำนำถ   

ฤทธิชยั
                                   101,580

43
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ ท่ำเรือกรุงเทพ
                    101,580 101,580.00 ตกลงรำคำ

น.ส.อริศรำ   

ม่วงโมรำ
                          101,580

น.ส.อริศรำ   

ม่วงโมรำ
                                   101,580

44 พนักงำนขบัรถยนต์                       88,560 88,560.00 ตกลงรำคำ
นำยสมัพนัธ์   

กลิ่นหอม
                            88,560

นำยสมัพนัธ์   

กลิ่นหอม
                                     88,560

45
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ ท่ำเรือกรุงเทพ
                    150,000 150,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมศกัดิ์   หำญหทัยำ                           150,000 นำยสมศกัดิ์   หำญหทัยำ                                    150,000

46
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ ลำดกระบงั
                    101,000 101,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.พรรณลกัษณ์   โพธ์ิศรีอุ่น                           101,000 น.ส.พรรณลกัษณ์   โพธ์ิศรีอุ่น                                    101,000

47
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ ลำดกระบงั
                      77,580 77,580.00 ตกลงรำคำ นำยเอกลกัษณ์   แซต่ัน้                             77,580 นำยเอกลกัษณ์   แซต่ัน้                                      77,580

48 พนักงำนขบัรถยนต์                       62,880 62,880.00 ตกลงรำคำ นำยพงษ์พนัธุ์     ธนะเพ่ิม                             62,880 นำยพงษ์พนัธุ์     ธนะเพ่ิม                                      62,880

49
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร ณ 

ดำ่นอำหำรและยำลำดกระบงั
                      80,400 80,400.00 ตกลงรำคำ น.ส.พำซีย๊ะ   มซูอ                             80,400 น.ส.พำซีย๊ะ   มซูอ                                      80,400

50
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร ณ 

ดำ่นอำหำรและยำลำดกระบงั
                      68,400 68,400.00 ตกลงรำคำ น.ส.นจุรี   สมศรี                             68,400 น.ส.นจุรี   สมศรี                                      68,400



51

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร 

ดำ่นอำหำรและยำท่ำเรือเอกชน

บริษัทแอคท-ูลั่

                      78,240 78,240.00 ตกลงรำคำ น.ส.พชัรำภรณ์   สอนสงครำม                             78,240 น.ส.พชัรำภรณ์   สอนสงครำม                                      78,240

52
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำเรือแหลมฉบงั
                      90,600 90,600.00 ตกลงรำคำ

นำงกิตติกำ  

 ชีวะเจริญ
                            90,600

นำงกิตติกำ  

 ชีวะเจริญ
                                     90,600

53
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร

ดำ่นอำหำรและยำท่ำเรือแหลมฉบงั
                      92,400 92,400.00 ตกลงรำคำ น.ส.ปัญจรัตน์   บตัรมำก                             92,400 น.ส.ปัญจรัตน์   บตัรมำก                                      92,400

54

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลูกำร

น ำเข้ำผลติภณัฑ์สขุภำพ และ

จดัเรียงเอกสำรน ำเข้ำผลติภณัฑ์

สขุภำพ

                      75,360 75,360.00 ตกลงรำคำ
น.ส.วจีพร   

สวุรรณเรืองฉำย
                            75,360

น.ส.วจีพร   

สวุรรณเรืองฉำย
                                     75,360

55
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร ณ 

ดำ่นอำหำรและยำท่ำเรือแหลมฉบงั
                      82,800 82,800.00 ตกลงรำคำ

น.ส.วรำภรณ์  

 ไชยทองยศ
                            82,800

น.ส.วรำภรณ์  

 ไชยทองยศ
                                     82,800

56
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่เก็บตวัอยำ่ง ดำ่น

อำหำรและยำท่ำเรือแหลมฉบงั
                      67,200 67,200.00 ตกลงรำคำ

น.ส.วำรุณี   

บำลี
                            67,200

น.ส.วำรุณี   

บำลี
                                     67,200

57

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ เชียงแสน เชียงของ จ.

เชียงรำย

                    105,600 105,600.00 ตกลงรำคำ
นำยวรเชท   

ศรีกนัไชย
                          105,600

นำยวรเชท   

ศรีกนัไชย
                                   105,600

58
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนเชียงรำย จ. เชียงรำย
                    111,120 111,120.00 ตกลงรำคำ

นำงวำสนำ   

ขตัิยะรำช
                          111,120

นำงวำสนำ   

ขตัิยะรำช
                                   111,120

59
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ 

แม่สำย จ.เชียงรำย
                    118,380 118,380.00 ตกลงรำคำ นำงธิดำรัตน์   ไชยศรี                           118,380 นำงธิดำรัตน์   ไชยศรี                                    118,380

60
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ 

แม่สำย จ.เชียงรำย
                      76,800 76,800.00 ตกลงรำคำ น.ส.สชุำดำ   หงษ์ค ำ                             76,800 น.ส.สชุำดำ   หงษ์ค ำ                                      76,800

61

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ เชียงแสน เชียงของ จ.

เชียงรำย

                    112,800 112,800.00 ตกลงรำคำ นำยธง   วิชำเร็ว                           112,800 นำยธง   วิชำเร็ว                                    112,800



62

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ เชียงแสน เชียงของ จ.

เชียงรำย

                      85,800 85,800.00 ตกลงรำคำ
น.ส.มณัฑิรำ  

 ธนะสมบตัิ
                            85,800

น.ส.มณัฑิรำ  

 ธนะสมบตัิ
                                     85,800

63

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำ เชียงแสน เชียงของ จ.

เชียงรำย

                      77,400 77,400.00 ตกลงรำคำ
น.ส.โสภิดำ   

สโุพธิณะ
                            77,400

น.ส.โสภิดำ   

สโุพธิณะ
                                     77,400

64
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

 ปำดงัเบซำร์ จ.สงขลำ
                    100,800 100,800.00 ตกลงรำคำ

น.ส.สมจิตร  

ทิพย์แก้ว
                          100,800

น.ส.สมจิตร  

ทิพย์แก้ว
                                   100,800

65
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

 ปำดงัเบซำร์ จ.สงขลำ
                      76,800 76,800.00 ตกลงรำคำ น.ส.เกสร   คละจิตร                             76,800 น.ส.เกสร   คละจิตร                                      76,800

66
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

สะเดำ
                      76,800 76,800.00 ตกลงรำคำ

น.ส.ณฐัวดี   

เจริญศิลป์
                            76,800

น.ส.ณฐัวดี   

เจริญศิลป์
                                     76,800

67
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

สะเดำ
                      76,800 76,800.00 ตกลงรำคำ น.ส.เกษวรินทร์   วงษสวุรรณ                             76,800 น.ส.เกษวรินทร์   วงษสวุรรณ                                      76,800

68
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

สะเดำ
                      76,800 76,800.00 ตกลงรำคำ นำยเตชิษฎ์   กระจำยศรี                             82,800 นำยเตชิษฎ์   กระจำยศรี                                      82,800

69

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ จ.

สงขลำ

                      82,800 82,800.00 ตกลงรำคำ
นำยเอกรำช   

ไชยรัตน์
                            82,800

นำยเอกรำช   

ไชยรัตน์
                                     82,800

70

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำร

และยำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ จ.

สงขลำ

                      82,800 82,800.00 ตกลงรำคำ
นำยอำนนท์   

เมืองแก้ว
                            85,200

นำยอำนนท์   

เมืองแก้ว
                                     85,200

71
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำเรือน ำ้ลกึสงขลำ จ.สงขลำ
                      85,200 85,200.00 ตกลงรำคำ น.ส.พฤษพรรณ   บญุเพ็ชร                             76,800 น.ส.พฤษพรรณ   บญุเพ็ชร                                      76,800

72
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำเรือน ำ้ลกึสงขลำ จ.สงขลำ
                      76,800 76,800.00 ตกลงรำคำ

น.ส.กลุญำดำ 

 เหลอืผล
                            33,000

น.ส.กลุญำดำ 

 เหลอืผล
                                     33,000

73

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ดำ่นอำหำรและยำ

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(คลงัสนิค้ำ)

                      33,000 33,000.00 ตกลงรำคำ
น.ส.เบญจมำศ   

ตนัสงูเนิน
                            66,000

น.ส.เบญจมำศ   

ตนัสงูเนิน
                                     66,000

74
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน ณ 

ส ำนักดำ่นอำหำรและยำ
                      66,000 66,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงอำภำภรณ์  

 ปิยะปรำโมทย์
                            66,000

นำงอำภำภรณ์  

 ปิยะปรำโมทย์
                                     66,000



75 ซือ้เก้ำอีพ้กัคอย 61,418.00 61,418.00 ตกลงรำคำ
บจก.เอกแลนด์แอนคอน

สตรัคชั่น
61,418.00 บจก.เอกแลนด์แอนคอนสตรัคชั่น 61,418.00

76 ซือ้กล้องถำ่ยภำพน่ิง 13,054.00 14,000.00 ตกลงรำคำ
บจก.เพำเวอร์คอมม์ เอ็นจิ

เนียร่ิง
13,054.00 บจก.เพำเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียร่ิง 13,054.00

77 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 449,200.00 449,200.00 ตกลงรำคำ บจก.ไทยพฒันำครุภณัฑ์ 449,200.00 บจก.ไทยพฒันำครุภณัฑ์ 449,200.00

78 ซือ้ตู้ เยน็ 24,931.00 25,000.00 ตกลงรำคำ
บจก.เพำเวอร์คอมม์ เอ็นจิ

เนียร่ิง
24,931.00 บจก.เพำเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียร่ิง 24,931.00

79 ซือ้เคร่ืองโทรสำรและโทรศพัท์ตัง้โต๊ะ 84,808.20 108,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ 84,808.20 ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ 84,808.20

80 ซือ้เคร่ืองกดบตัรคิว 48,150.00 48,150.00 ตกลงรำคำ
บจก.อินฟินิท เทคโนโลย ีคอร์

ปอเรชั่น
48,150.00

บจก.อินฟินิท เทคโนโลย ีคอร์

ปอเรชั่น
48,150.00

81 ซือ้โทรสำร ดำ่นสะเดำ 49,200.00 72,000.00 ตกลงรำคำ
บจก.แมนเทค คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส
49,200.00

บจก.แมนเทค คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส
49,200.00

82 ซือ้ตุ้มน ำ้หนักสแตนเลส 29,960.00 29,960.00 ตกลงรำคำ
บจก.รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ 

สเกล
29,960.00 บจก.รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล 29,960.00

83 ซือ้เมทำนอล 2,268.40 2,268.40 เฉพำะเจำะจง บจก.เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส 2,268.40 บจก.เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส 2,268.40

84 ซือ้หน้ำกำก HYPER MASK 6,848.00 6,848.00 เฉพำะเจำะจง บจก.สมโชค มำร์เก็ตติง้ (2007) 6,848.00 บจก.สมโชค มำร์เก็ตติง้ (2007) 6,848.00

85
ซือ้ชดุทดสอบอำหำรและ

เคร่ืองส ำอำง
13,599.70 13,599.70 เฉพำะเจำะจง

บจก.ยแูอนด์วี โฮลดิง้ (ไทย

แลนด์)
13,599.70 บจก.ยแูอนด์วี โฮลดิง้ (ไทยแลนด์) 13,599.70

86
ซือ้ชดุน ำ้ยำตรวจสอบยำฆ่ำแมลง-

สำรพิษตกค้ำง
93,090.00 93,090.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงจีทีพำณิชย์ 93,090.00 ห้ำงจีทีพำณิชย์ 93,090.00

87
ซือ้ชดุตรวจสอบสำร   แอฟลำทอก

ซิน
18,725.00 18,725.00 แฉพำะเจำะจง บจก.สยำมอินเตอร์ควอลติี ้ 18,725.00 บจก.สยำมอินเตอร์ควอลติี ้ 18,725.00

88 ซือ้เคร่ืองวดัอณุหภมิูระบบดิจิตอล 2,792.70 2,792.70 ตกลงรำคำ หจก.ทีทีไนนทิไนน 2,792.70 หจก.ทีทีไนนทิไนน 2,792.70

89 ซือ้โต๊ะวำงเคร่ืองชั่ง 14,000.00 14,000.00 ตกลงรำคำ บจก.กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 14,000.00 บจก.กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 14,000.00

90 ซือ้เคร่ืองชั่งทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 29,960.00 29,960.00 ตกลงรำคำ หจก.ทีทีไนนทิไนน 29,960.00 หจก.ทีทีไนนทิไนน 29,960.00

91

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำท่ำเรือเอกชน ปท 10 เดือน พ.ย.

 2560

24,000.00 24,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.พรนภำ ลำวะลี 24,000.00 น.ส.พรนภำ ลำวะลี 24,000.00



92

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(คลงัสนิค้ำ)เดือน พ.ย. 2560

48,000.00 48,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.ชวนพิศ  กระบตัร์ทอง 48,000.00 น.ส.ชวนพิศ  กระบตัร์ทอง 48,000.00

93

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 

(ผู้ โดยสำรระหวำ่งประเทศ) เดือน 

พ.ย. 2560

21,600.00 21,600.00 ตกลงรำคำ น.ส.ยำนมุำศ ชำธิพำ 21,600.00 น.ส.ยำนมุำศ ชำธิพำ 21,600.00

94
คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ แอคท-ูลัม่ เดือน ต.ค. 2560
12,000.00 12,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.เฟ่ืองสกลู สมดี 12,000.00 น.ส.เฟ่ืองสกลู สมดี 12,000.00

95

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ กำรรถไฟลำดกระบงั  เดือน 

พ.ย. 2560

30,000.00 30,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.มำลยั จิตรเหีย้ม 30,000.00 น.ส.มำลยั จิตรเหีย้ม 30,000.00

96
คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ เชียงของ เดือน พ.ย. 2560
24,000.00 24,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมจิตร บวัละพนัธ์ 24,000.00 นำยสมจิตร บวัละพนัธ์ 24,000.00

97
คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ แม่สำย  เดือน พ.ย. 2560
18,000.00 18,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.อำรีย์  สมรินทร์ 18,000.00 น.ส.อำรีย์  สมรินทร์ 18,000.00

98

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ ท่ำเรือแหลมฉบงั เดือน พ.ย. 

2560

43,920.00 43,920.00 ตกลงรำคำ นำงสมวรรณ สวยสม 43,920.00 นำงสมวรรณ สวยสม 43,920.00

99

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ ท่ำเรือน ำ้ลกึสงขลำ เดือน พ.ย. 

2560

28,800.00 28,800.00 ตกลงรำคำ นำงกรรณิกำ บญุเพ็ชร 28,800.00 นำงกรรณิกำ บญุเพ็ชร 28,800.00

100
คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ บำงเสำธง เดือน พ.ย. 2560
12,000.00 12,000.00 ตกลงรำคำ นำงบบุผำ จอู ำไพ 12,000.00 นำงบบุผำ จอู ำไพ 12,000.00

101 คำ่ซือ้น ำ้ดื่ม เดือน เดือน พ.ย. 2560 14,000.00 14,000.00 ตกลงรำคำ

โรงงำนต้นแบบเพ่ือกำร

ฝึกอบรมและผลติน ำ้ดื่มบรรจุ

ขวด (ต้นน ำ้)

14,000.00
โรงงำนต้นแบบเพ่ือกำรฝึกอบรม

และผลติน ำ้ดื่มบรรจขุวด (ต้นน ำ้)
14,000.00

102

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ ท่ำเรือกรุงเทพฯ เดือน ธ.ค. 

2560

36,000.00 36,000.00 ตกลงรำคำ นำงสทุิน ประจนัดมุ 36,000.00 นำงสทุิน ประจนัดมุ 36,000.00

103 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 98,975.00 98,975.00  ตกลงรำคำ บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. 11,767.25 บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. 11,767.25



104
เชำ่สถำนที่จดัเก็บเอกสำรและ

บริหำรเอกสำร
624,000.00 624,000.00 สอบรำคำ บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร จก. 45,857.49 บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร จก. 45,857.49

105

คำ่ท ำควำมสะอำดดำ่นอำหำรและ

ยำ ท่ำเรือกรุงเทพฯ เดือน ม.ค. 

2561

36,000.00 36,000.00 ตกลงรำคำ นำงสทุิน ประจนัดมุ 36,000.00 นำงสทุิน ประจนัดมุ 36,000.00

106 คำ่ซือ้น ำ้ดื่ม เดือน เดือน ธ.ค. 2560 14,000.00 14,000.00 ตกลงรำคำ

โรงงำนต้นแบบเพ่ือกำร

ฝึกอบรมและผลติน ำ้ดื่มบรรจุ

ขวด (ต้นน ำ้)

14,000.00
โรงงำนต้นแบบเพ่ือกำรฝึกอบรม

และผลติน ำ้ดื่มบรรจขุวด (ต้นน ำ้)
14,000.00

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑    พิมพ์วำรสำร  oryor society ๓๖,๐๐๐ - ตกลงรำคำ
ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ 

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำ่น

ศกึ

๓๖,๐๐๐
ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ 

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำ่นศกึ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒ เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร ๖๐,๐๐๐ - ตกลงรำคำ
บ.ดิทโต้(ประเทศไทย)จ ำกดั

(มหำชน)
๖๐,๐๐๐

บ.ดิทโต้(ประเทศไทย)จ ำกดั

(มหำชน)

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๓ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๖๙,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบ็ญจมำศ พนัทวี ๖๙,๐๐๐ นำงสำวเบ็ญจมำศ พนัทวี
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๔ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๙,๖๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยำพชัร สดีำ ๓๙,๖๐๐ นำงสำวปิยำพชัร สดีำ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๕ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๖๙,๙๖๐ - เฉพำะเจำะจง นำยสมมำตร์ หอมจ ำปำ ๖๙,๙๖๐ นำยสมมำตร์ หอมจ ำปำ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

(ช่ือหน่วยงำน)...............ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองพฒันำศกัยภำพผู้บริโภค.................

วนัที่...๑...เดือน.....ธันวำคม......พ.ศ. ........๒๕๖๐...........

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน......ตลุำคม.........



๖ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๒๔,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงนวลพรรณ สขุสนัต์รุ่งเรือง ๒๔,๐๐๐ นำงนวลพรรณ สขุสนัต์รุ่งเรือง
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๗ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๙๑,๘๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำยวริทธ์ิพล ชนุหสวุรรณ ๙๑,๘๐๐ นำยวริทธ์ิพล ชนุหสวุรรณ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๘ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๔๑,๗๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ รุ่งรัตน์ ๔๑,๗๐๐ นำยอำทิตย์ รุ่งรัตน์
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๙ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๔๑,๔๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวรมิดำ ธนธนวฒัน์ ๔๑,๔๐๐ นำงสำวรมิดำ ธนธนวฒัน์
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๐ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๘,๔๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัสวุรรณ บวังำม ๓๘,๔๐๐ นำงสำวณฐัสวุรรณ บวังำม
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๑ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๐,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำกร ผรณจินดำ ๓๐,๐๐๐ นำงสำวณชัชำกร ผรณจินดำ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๒ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๑,๘๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวยวุดี อคัคะประชำ ๓๑,๘๐๐ นำงสำวยวุดี อคัคะประชำ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๓ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๕,๑๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์เกียรติ อรมยั ๓๕,๑๐๐ นำยด ำรงค์เกียรติ อรมยั
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๔ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๐,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวทศันีย์ มีมอญ ๓๐,๐๐๐ นำงสำวทศันีย์ มีมอญ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๕ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๕๒,๕๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวนะรำรัตน์ แสนสขุ ๕๒,๕๐๐ นำงสำวนะรำรัตน์ แสนสขุ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ



๑๖ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๙๗,๒๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรกมล พิพฒัน์ภมิู ๙๗,๒๐๐ นำงสำวกรกมล พิพฒัน์ภมิู
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๗ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๗๗,๔๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิยำ ถวำยทรัพย์ ๗๗,๔๐๐ นำงสำวนันทิยำ ถวำยทรัพย์
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๘ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๗๔,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำยทวชำ เพชรบญุยงั ๗๔,๐๐๐ นำยทวชำ เพชรบญุยงั
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๑๙ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๖๒,๖๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำยชยัภทัร เปมะวิภำต ๖๒,๖๐๐ นำยชยัภทัร เปมะวิภำต
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๐ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๙,๙๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวธิดำรัตน์ สำลวีรรณ ๓๙,๙๐๐ นำงสำวธิดำรัตน์ สำลวีรรณ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๑ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๕๙,๘๕๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวปภสัสร ผลโพธ์ิ ๕๙,๘๕๐ นำงสำวปภสัสร ผลโพธ์ิ
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๒ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๓,๖๙๐ - เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพนัธุ์  มงักรงำม ๓๓,๖๙๐ นำยฐิติพนัธุ์  มงักรงำม
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๓ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๐,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยนชุ หำหลกั ๓๐,๐๐๐ นำงสำวปิยนชุ หำหลกั
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๔ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๘๘,๐๘๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวภควดี  เจริญทิพย์ ๘๘,๐๘๐ นำงสำวภควดี  เจริญทิพย์
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๕ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๙,๔๕๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวชลติำ ใจสมคัร ๓๙,๔๕๐ นำงสำวชลติำ ใจสมคัร
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ



๒๖ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๓๐,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรัตเพชร วงษ์ชำรี ๓๐,๐๐๐ นำงสำวกรัตเพชร วงษ์ชำรี
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๗ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๔๐,๐๕๐ - เฉพำะเจำะจง นำงสำววิภำดำ คงพึ่ง ๔๐,๐๕๐ นำงสำววิภำดำ คงพึ่ง
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๘
ออกแบบ ผลติและติดตัง้ป้ำยคตั

เอำท์
๑๓,๙๑๐ - เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอร์วิส จ ำกดั
๑๓,๙๑๐

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอร์วิส จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๒๙ ซือ้กล้องวีดีโอและเคร่ืองมลัติมีเดีย ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ตกลงรำคำ บ.กำเอ้ จ ำกดั ๔๕,๐๐๐ บ.กำเอ้ จ ำกดั
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๓๐ ซือ้โต๊ะท ำงำน ๗,๗๐๐ ๗,๗๐๐ ตกลงรำคำ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๗,๗๐๐ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๓๑ ซือ้หนังสอืพิมพ์รำยวนั ๑๖,๒๕๐ ๑๖,๒๕๐ ตกลงรำคำ ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ ๑๖,๒๕๐ ร้ำนอรพิน บญุวงษ์
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๓๒ น ำ้ดื่ม ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ตกลงรำคำ ร้ำนยอดน ำ้ดื่ม ๑๘,๐๐๐ ร้ำนยอดน ำ้ดื่ม
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๓๓
โครงกำรสง่เสริมจริยธรรมสถำน

ประกอบกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

ประกวดรำคำ 

e-bidding
บ.โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๑,๙๗๔,๑๕๐ บ.โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๓๔ ตรวจตดัขำ่วจำกหนังสอืพิมพ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ตกลงรำคำ บ.อินโฟเควสท์ จ ำกดั ๔๘๗,๙๒๐ บ.อินโฟเควสท์ จ ำกดั
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

๓๕ ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูเร่งดว่น ๓,๒๗๐,๐๐๐ ๓,๒๗๐,๐๐๐
ประกวดรำคำ 

e-bidding
บ.โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๓,๒๑๖,๔๒๐ บ.โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน    ตลุำคม 2560



เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ตกลงซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

1 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 21,130.00 63,130 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสเุมธำ บญุประเสริฐ นำยสเุมธำ บญุประเสริฐ ตรงต ำแหน่ง คบจ.1/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2131 ลว.17 ต.ค.60

2 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 18,170.00 54,510 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอศลัยำ รอดจีรำ นำงสำวอศลัยำ รอดจีรำ ตรงต ำแหน่ง คบจ.2/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2133 ลว.17 ต.ค.60

3 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 22,170.00 66,510 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ นำงสำวอำรีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ตรงต ำแหน่ง คบจ.3/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.4/2129 ลว.17 ตค. 60

4 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 13,410.00 80,460 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธีมำนันท์ กหุลำบเพ็ชรทองนำงสำวธีมำนันท์ กหุลำบเพ็ชรทองตรงต ำแหน่ง คบจ.4/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.4/2132 ลว.17 ตค.60

5 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 17,500.00 52,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวระวีวรรณ ปรำนพรม นำงสำวระวีวรรณ ปรำนพรมตรงต ำแหน่ง คบจ.5/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2130 ลว.17 ตค.60

6 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 18,490.00 55,470 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำพร แป้นกลม นำงสำวประภำพร แป้นกลมตรงต ำแหน่ง คบจ.6/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2125 ลว.17 ตค.60

7 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 11,960.00 71,760 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัสดุำ แสนกลุ นำงสำวณฐัสดุำ แสนกลุ ตรงต ำแหน่ง คบจ.7/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2127 ลว.17 ตค.60

8 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 11,710.00 70,260 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิไลพร อ ่ำออ่น นำงสำวพิไลพร อ ่ำออ่น ตรงต ำแหน่ง คบจ.8/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2128 ลว.17 ต.ค60

9 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 22,880.00 68,640 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวไพรินทร์ โสภณ นำงสำวไพรินทร์ โสภณ ตรงต ำแหน่ง คบจ.9/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2124 ลว.17 ตค.60

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

(ช่ือหน่วยงำน)     กอง สง่เสริมงำนคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

วนัที่     30     เดือน    ตลุำคม     พ.ศ.  2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ



10 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 14,760.00 88,560 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชญำ บญุวิทย์ นำงสำวพิชญำ บญุวิทย์ ตรงต ำแหน่ง คบจ.10/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2126 ลว.17 ตค.60

11 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 11,960.00 71,760 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริกลัยำ กระสงัข์ นำงสำวศิริกลัยำ กระสงัข์ ตรงต ำแหน่ง คบจ.11/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2134 ลว. 17 ต.ค.60

12 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 13,720.00 82,320 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ขมุเอม นำยส ำรำญ ขมุเอม ตรงต ำแหน่ง คบจ.12/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2135 ลว.17 ต.ค.60

13 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 15,000.00 90,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ นำยณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ ตรงต ำแหน่ง คบจ.13/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2137 ลว.17 ตค.60

14 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 15,000.00 90,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ นำยพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ ตรงต ำแหน่ง คบจ.14/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2136 ลว.17 ต.ค60

15 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที่ /4 วนั 10,000.00 สบืรำคำท้องตลำด วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำติ เดชมำก นำยสมชำติ เดชมำก อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร คบจ.16/2561 ลว.9ตค.60

จ.เชียงใหม่ ,จ.เชียงรำย , จ.น่ำน สธ.1006.1/2037 ลว.5ต.ค.60

16 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที่ /3 วนั 5,400.00 สบืรำคำท้องรำคำ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ วินัยศกัดิ์สทิธ์ิ นำยชยัวฒัน์ วินัยศกัดิ์สทิธ์ิ อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร คบจ.18/2561 ลว.18 ตค.60

จ.ร้อยเอ็ด , จ.ยโสธร สธ1006.1/2103 ลว.16 ตค.60

17 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที่ /2 วนั 4,000.00 สบืรำคำท้องตลำด วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฤทธิไกร ห่อสวุรรณ นำยฤทธิไกร ห่อสวุรรณ อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร สธ.1006.1/2095

จ.กระบี่ จ.ภเูก็ต ลว.12 ตค.60

18 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที่ /4 วนั 7,200.00 สบืรำคำท้องรำคำ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประกำศ คงทอง นำยประกำศ คงทอง อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร คบจ.21/2561 ลว.17ตค.60

จ.สงขลำ , จ.สตลู , จ.ปัตตำนี สธ.1006.1/2075 ลว.12 ตค.60

จ.พทัลงุ

19 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที/่3 วนั 5,400.00 สบืรำคำท้องรำคำ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประสทิธ์ิศกัดิ์ พนัธ์ภกัดี นำยประสทิธ์ิศกัดิ์ พนัธ์ภกัดี อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร คบจ.22/2561 ลว.30 ตค.60

จ.อ ำนำจเจริญ , จ.ศรีสะเกษ สธ.1006.1/2103 ลว.16 ตค.60

จ.อบุลรำชธำนี



20 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที/่5วนั 7,700.00 สบืรำคำท้องรำคำ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพร ค ำเกษ นำยประพร ค ำเกษ อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร คบจ.23/2561 ลว.30 ตค.60

จ.อดุรธำนี , จ.หนองคำย , จ.บงึกำฬ สธ.1006.1/2183 ลว.27 ตค.60

จ.นครพนม , จ.สกลนคร

21 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที/่1 วนั 1,800.00 สบืรำคำท้องรำคำ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิสติ ใจเป่ียม นำยนิสติ ใจเป่ียม อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร สธ1006.1/2185 ลว.27 ตค.60

จ.ระนอง 

22 จ้ำงเหมำรถตู้  ลงพืน้ที/่3วนั 9,000.00 สบืรำคำท้องรำคำ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ จิตรีเมต นำยกิตติ จิตรีเมต อยู่ในพืน้ที่ตรวจรำชกำร คบจ.25/2561 ลว.31 ตค.60

จ.ตำก , จ.เพชรบรูณ์ สธ.1006.1/2188 ลว.27 ตค.60

23 ซือ้หนังสอืพิมพ์รำยวนั2561 / ตค.60 625.00 7500 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ ขำ่วสำระส ำคญั คบซ.1/2561 ลว.2ตค.60

สธ.1006.1/2231 ลว.3 พย.60

24 ซือ้น ำ้ดื่มบรรจขุวด ขนำด18.9 ลติร 831.25 9975 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน โรงงำนผลติน ำ้ดื่ม ร้ำน โรงงำนผลติน ำ้ดื่ม โรงงำนน ำ้ดื่ม คบซ.2/2561 ลว.5 ตค.60 

ปี2561 /ตค.60 มหำวิทยำลยัมหิดล มหำวิทยำลยัมหิดล สธ.1006.1/2323 ลว.14 พย.60

25 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน (โต๊ะท ำงำน) 37,952.53 37952.53 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) บ.ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) เคร่ืองใช้ส ำนักงำน คบซ.4/2561 ลว.2 ตค.60

สธ.1006.1/2232 ลว.3 พย.60

26 เบิกเงินคำ่เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 2,717.68 52,800 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิทโต้ ประเทศ จ ำกดั มหำชน บ.ดิทโต้ ประเทศ จ ำกดั มหำชน เคร่ืองใช้ส ำนักงำน คบจ.15/2561 ลว. 5ตค.60

ประจ ำเดือนตลุำคม 2560 สธ.1006.1/2311 ลว.14พย.60

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือ

จ้ำง

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ตลุำคม 2560 

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

วนัที่  4 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



1
ซือ้น ำ้ดื่ม งบประมำณ 2561 (12 

เดือน)

11,880.00 11,880.00 ตกลงรำคำ ยอดน ำ้ดื่ม เสนอรำคำ 11,880

 บำท

ยอดน ำ้ดื่ม วงเงิน 11,880

 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.1/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

2

ซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ หมำยเลข

ทะเบียน นง.

6627 นนทบรีุ

3,317.00 3,317.00 เฉพำะเจำะจง ติวำนนท์ยำงยนต์ 

เสนอรำคำ 3,317 บำท

ติวำนนท์ยำงยนต์ 

วงเงิน 3,317 บำท

เป็นศนูย์รถยนต์ที่มีมำตรฐำนใน

กำรให้บริกำร

ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.2/2561

ลว. 18 ตลุำคม 2560

3

เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร

(12 เดือน)

55,200.00 55,200.00 ตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นสว่น เอส.เอ็ม.อี 

เซอร์วิส 

ซพัพลำย เสนอรำคำ 55,200 

บำท

ห้ำงหุ้นสว่น เอส.เอ็ม.อี 

เซอร์วิส ซพัพลำย วงเงิน 

55,200 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.1/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

4

เชำ่สถำนที่เก็บเอกสำร

(12 เดือน)

46,878.00 46,878.00 ตกลงรำคำ บริษัทกรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั

เสนอรำคำ 46,878 บำท

บริษัทกรุงเทพคลงัเอกสำร

 จ ำกดั วงเงิน 46,878 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.2/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

5 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
71,520.00 71,520.00 ตกลงรำคำ นำยกิตติทศัน์ พลูสวสัดิ์ 

เสนอรำคำ 71,520 บำท

นำยกิตติทศัน์ พลูสวสัดิ์ 

วงเงิน 71,520 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.3/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

6 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
42,320.00 42,320.00 ตกลงรำคำ นำยพลูศกัดิ์  จนัทรมณี 

เสนอรำคำ 42,320 บำท

นำยพลูศกัดิ์  จนัทรมณี 

วงเงิน 42,320 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.4/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

7 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
60,920.00 60,920.00 ตกลงรำคำ นำยเวชประสทิธ์ิ  หนุ่มเจริญ 

เสนอรำคำ 60,920 บำท

นำยเวชประสทิธ์ิ  หนุ่ม

เจริญ วงเงิน 60,920 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.5/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

8 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
78,585.00 78,585.00 ตกลงรำคำ นำงสำวสลกัจิต  สบือำษำ 

เสนอรำคำ 78,585 บำท

นำงสำวสลกัจิต  สบือำษำ

 วงเงิน 78,585 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.6/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

9 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

44,960.00 44,960.00 ตกลงรำคำ นำงสำวธันยทิพย์  ชยำนันท์ 

เสนอรำคำ 44,960 บำท

นำงสำวธันยทิพย์  

ชยำนันท์ วงเงิน 44,960 

บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.7/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

10 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
62,550.00 62,550.00 ตกลงรำคำ นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์ 

เสนอรำคำ 62,550 บำท

นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์

 วงเงิน 62,550 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.8/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

11 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
53,070.00 53,070.00 ตกลงรำคำ นำงสำวกลัยกร  สทิธิกำร 

เสนอรำคำ 53,070 บำท

นำงสำวกลัยกร  สทิธิกำร 

วงเงิน  53,070 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.9/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

12 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

64,530.00 64,530.00 ตกลงรำคำ นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 

เสนอรำคำ

64,530 บำท

นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 

วงเงิน  64,530 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.10/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

13 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
79,590.00 79,590.00 ตกลงรำคำ นำงสำวฉนัทนำ  แสวงผล 

เสนอรำคำ 79,590 บำท

นำงสำวฉนัทนำ  แสวงผล

 วงเงิน  79,590 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.11/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560



14 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

79,710.00 79,710.00 ตกลงรำคำ นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ

เสนอรำคำ  79,710 บำท

นำงสำวจนัทนำ  บรรจง

เกต ุ

วงเงิน   79,710 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.12/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

15 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
65,550.00 65,550.00 ตกลงรำคำ นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 

เสนอรำคำ 65,550 บำท

นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 

วงเงิน  65,550 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.13/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

16 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

39,990.00 39,990.00 ตกลงรำคำ นำงสำวปำริฉตัร์  ใบเจริญ

เสนอรำคำ 39,990 บำท

นำงสำวปำริฉตัร์  ใบเจริญ

วงเงิน  39,990 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.14/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

17 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

54,420.00 54,420.00 ตกลงรำคำ นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 

เสนอรำคำ 54,420 บำท

นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 

วงเงิน  54,420 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.15/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

18 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
34,110.00 34,110.00 ตกลงรำคำ นำยชมภกั  โตวงค์

เสนอรำคำ 34,110 บำท

นำยชมภกั  โตวงค์

วงเงิน  34,110 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.16/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

19 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
69,300.00 69,300.00 ตกลงรำคำ นำงสำวพรทิพย์  ด้วงจำด

เสนอรำคำ 69,300 บำท

นำงสำวพรทิพย์  ด้วงจำด

วงเงิน  69,300 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.17/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

20 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
76,740.00 76,740.00 ตกลงรำคำ นำยพรศกัดิ์  ศรีไพริน

เสนอรำคำ 76,740 บำท

นำยพรศกัดิ์  ศรีไพริน

วงเงิน  76,740 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.18/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

21 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

77,640.00 77,640.00 ตกลงรำคำ นำงสำวจิรำพร  เฉลยีงพจน์

เสนอรำคำ 77,640 บำท

นำงสำวจิรำพร  เฉลยีง

พจน์

วงเงิน  77,640 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.19/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

22 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

76,470.00 76,470.00 ตกลงรำคำ นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

เสนอรำคำ 76,470 บำท

นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

วงเงิน  76,470 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.20/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

23 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

29,790.00 29,790.00 ตกลงรำคำ นำยพลวิศิษฏ์  เพ่ิมทองค ำ 

เสนอรำคำ  29,790

นำยพลวิศิษฏ์  เพ่ิมทองค ำ 

วงเงิน   29,790

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.21/2561 

ลว. 2 ตลุำคม 2560

24 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

47,250.00 47,250.00 ตกลงรำคำ นำงสำวมชัฌำภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี

เสนอรำคำ 47,250 บำท

นำงสำวมชัฌำภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี วงเงิน  47,250

 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.22/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

25

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 31,500.00 31,500.00 ตกลงรำคำ นำยณฎัฐพล  ยอดด ำเนิน 

เสนอรำคำ 31,500 บำท

นำยณฎัฐพล  ยอดด ำเนิน

 วงเงิน  31,500 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.23/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560



26

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 32,460.00 32,460.00 ตกลงรำคำ นำงสำวปิยะดำ  ทำใจ 

เสนอรำคำ 32,460 บำท

นำงสำวปิยะดำ  ทำใจ 

วงเงิน  32,460 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.24/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

27
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 49,620.00 49,620.00 ตกลงรำคำ นำยธีรยทุธ  ผอ่งฉวี 

เสนอรำคำ 49,620 บำท

นำยธีรยทุธ  ผอ่งฉวี 

วงเงิน  49,620 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.25/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

28

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 33,090.00 33,090.00 ตกลงรำคำ นำยกิตติวิสทุธ์ิ  ประทีปะจิตติ

เสนอรำคำ  33,090 บำท

นำยกิตติวิสทุธ์ิ  ประทีปะ

จิตติ

วงเงิน   33,090 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.26/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

29

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 79,760.00 79,760.00 ตกลงรำคำ นำงสำวจิรำภรณ์  พลขนัธุ์

เสนอรำคำ 79,760

นำงสำวจิรำภรณ์  พลขนัธุ์

วงเงิน  79,760

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.28/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

30
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 47,200.00 47,200.00 ตกลงรำคำ นำงสำวเกวล ี หลงผดงุ  

เสนอรำคำ 47,200 บำท

นำงสำวเกวล ี หลงผดงุ 

วงเงิน  47,200 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.29/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

31

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 71,040.00 71,040.00 ตกลงรำคำ นำงสำววีรวรรณ  บญุประกอบ

 เสนอรำคำ 71,040 บำท

นำงสำววีรวรรณ  

บญุประกอบ 

วงเงิน 71,040 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.30/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

32

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 87,960.00 87,960.00 ตกลงรำคำ นำงสำวศิษฐ์ณพิชญ์  สตีบตุร

เสนอรำคำ 87,960 บำท

นำงสำวศิษฐ์ณพิชญ์  สตี

บตุร

วงเงิน  87,960 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.31/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

33

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 85,480.00 85,480.00 ตกลงรำคำ นำงสำวศิรภสัสร  รอดทอง

เสนอรำคำ 85,480 บำท

นำงสำวศิรภสัสร  รอดทอง

วงเงิน 85,480 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.32/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

34
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 50,880.00 50,880.00 ตกลงรำคำ นำยสรศกัดิ์  ทองยน่ 

เสนอรำคำ 50,880 บำท

นำยสรศกัดิ์  ทองยน่  

วงเงิน  50,880 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.33/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

35
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 79,040.00 79,040.00 ตกลงรำคำ นำงจตพุร  ศรีพฤธ์ิเกียรติ 

เสนอรำคำ 79,040 บำท

นำงจตพุร  ศรีพฤธ์ิเกียรติ 

วงเงิน  79,040 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.34/2561

ลว. 2 ตลุำคม 2560

36
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์ธร  งำมสงวน 

เสนอรำคำ 30,000 บำท

นำยพงศ์ธร  งำมสงวน 

วงเงิน  30,000 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.27/2561

ลว. 19 ตลุำคม 2560

37

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ  งำมวนั 

เสนอรำคำ  45,000 บำท

นำงสำวเบญจวรรณ  งำม

วนั 

วงเงิน   45,000 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.35/2561

ลว. 30 ตลุำคม 2560



รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซือ้น ำ้ดื่มประจ ำปี 2561 7,500                       7,500                      ตกลงรำคำ ร้ำนยอดน ำ้ดื่ม ร้ำนยอดน ำ้ดื่ม ซือ้ในรำคำ  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่ซือ้เลขที่ บซ.ว.1/61

เสนอรำคำ 7,500 บำท 7,500  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

2 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 75,000                     75,000 ตกลงรำคำ บ.ดิทโต้(ประเทศไทย)จก. บ.ดิทโต้(ประเทศไทย)จก.(มหำชน) - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว. 1/61

(มหำชน) เสนอ 75,000 รำคำจ้ำง 75,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

3 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 44,520                     44,520 ตกลงรำคำ นส.ศศิวรรณ เสำเสริมศรี นส.ศศิวรรณ เสำเสริมศรี  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว. 2/61

เสนอรำคำ 44,520 บำท รำคำจ้ำง 44,520 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

3 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 66,720                     66,720 ตกลงรำคำ นส.ดำรุณี จิตประสำน นส.ดำรุณี จิตประสำน  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว. 3/61

เสนอรำคำ 66,720 บำท รำคำจ้ำง 66,720 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

4 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 44,520                     44,520 ตกลงรำคำ นำยวนัชยั แก้วด้วง นำยวนัชยั  แก้วด้วง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว. 4/61

 เสนอรำคำ 44,520 บำท รำคำจ้ำง 44,520 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

7 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 44,960                     44,560 ตกลงรำคำ นส.มลัลกิำ กนัทำ นส.มลัลกิำ  กนัทำ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว. 5/61

เสนอรำคำ 44,960 บำท รำคำจ้ำง44,960 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

8 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 47,200                     47,200 ตกลงรำคำ นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว. 6/61

เสนอรำคำ  47,200 บำท รำคำจ้ำง 47,200 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

9 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 66,720                     66,720 ตกลงรำคำ นส.ณฐัณิชำ  วงศ์ค ำภำ นส.ณฐัณิชำ  วงศ์ค ำภำ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว.7/61

เสนอรำคำ 66,720 บำท รำคำจ้ำง  66,720 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

10 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 66,720                     66,720                    ตกลงรำคำ นส.พรพรรณ เกลีย้งรำคี นส.พรพรรณ เกลีย้งรำคี  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว. 8/61

เสนอรำคำ 66,720 บำท รำคำจ้ำง  66,720 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

11 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 77,560                     77,560                    ตกลงรำคำ นส.พิมพ์ชณก เผือกผอ่ง นส.พิมพ์ชณก เผือกผอ่ง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว. 9/61

เสนอรำคำ 77,560 บำท รำคำจ้ำง  77,560  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

12 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 65,200                     65,200                    ตกลงรำคำ นส.พิชชำภำ  กองเทพ นส.พิชชำภำ  กองเทพ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว. 10/61

เสนอรำคำ  65,200 บำท รำคำจ้ำง  65,200 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน  ตลุำคม 2560                      

ช่ือหน่วยงำน ........ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุ่มควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่   4    เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



13 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 65,680                     65,680                    ตกลงรำคำ นส.เกศินี  วงศ์ไชย นส.เกศินี  วงศ์ไชย  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว.11/61

เสนอรำคำ 65,680 บำท รำคำจ้ำง  65,680  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

14 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 47,680                     47,680                    ตกลงรำคำ นส.กลัยดำ ยิ่งวฒันไกร นส.กลัยดำ ยิ่งวฒันไกร  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว. 12/61

เสนอรำคำ 47,680 รำคำจ้ำง  47,680  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

15 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 75,200                     75,200                    ตกลงรำคำ นส.พรรณรัตน์ ขนุมิน นส.พรรณรัตน์ ขนุมิน  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว. 13/61

เสนอรำคำ 75,200 บำท รำคำจ้ำง 75,200 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

16 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 57,200                     57,200                    ตกลงรำคำ นำยอน ุ เขียวสอำด นำยอน ุ เขียวสอำด  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่  บจ.ว. 14/61

เสนอรำคำ 57,200 บำท รำคำจ้ำง  57,200  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 2 ต.ค.60

17 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 32,960                     32,960                    เฉพำะเจำะจง นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชำติ นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชำติ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว.15/61

4 งวด เสนอรำคำ 32,960 บำท รำคำจ้ำง 32,960  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่  4 ต.ค.60

18 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 5,616                       5,616                      เฉพำะเจำะจง ก๊อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ ก๊อปปี ้ปริน้  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงเลขที่ บจ.ว.16/61

5,616  บำท รำคำจ้ำง  5,616  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 10  ต.ค.60

19 ซือ้ตู้ เหลก็และเคร่ือง 55,319                     55,319                    ตกลงรำคำ กิจเจริญกำรค้ำ กิจเจริญกำรค้ำ  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซว.2/61

บนัทึกเสยีง เสนอรำคำ 55,319 บำท ซือ้ในรำคำ  55,319  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ลงวนัที่ 12  ต.ค.60

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอ

รำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำน

บริหำรงำนทัว่ไป

 - วธีิเฉพำะเจำะจง นำงบงกช เอ่ียม

จ ำรูญ

รำคำที่เสนอ 

90,000.-บำท

นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำที่จ้ำง 90,000.-บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 1/2561

4 ต.ค.60

2 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์

 - วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรประภำ วี

ระแพทโกศล

รำคำที่เสนอ 

65,850.- บำท

น.ส.ศิรประภำ วีระแพทโกศล

รำคำที่จ้ำง 65,850.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 2/2561

4 ต.ค.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม 2560

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 31 เดือน ตลุำคม พ.ศ.2560



3 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนบริหำร

งำนทัว่ไป

 - วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติมำพร 

สนุทรนันท์

รำคำที่เสนอ 

63,960.- บำท

น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนันท์

รำคำที่จ้ำง 63,960.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 3/2561

4 ต.ค.60

4 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนบริหำร

งำนทัว่ไป

 - วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ 

เจิญทรัพยำนันต์

รำคำที่เสนอ 

63,960.- บำท

น.ส.จำรุวรรณ เจิญทรัพยำนันต์

รำคำที่จ้ำง 63,960.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 4/2561

4 ต.ค.60

5 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์

 - วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.วลัยำ พนัธุ

โพธ์ิ

รำคำที่เสนอ 

53,880.- บำท

น.ส.วลัยำ พนัธุโพธ์ิ

รำคำที่จ้ำง 53,880.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 5/2561

4 ต.ค.60

6 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนบริหำร

งำนทัว่ไป

 - วธีิเฉพำะเจำะจง นำยลลติ อยู่เยน็

รำคำที่เสนอ 

30,900.- บำท

นำยลลติ อยู่เยน็

รำคำที่จ้ำง 30,900.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 6/2561

4 ต.ค.60

7 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองจดัระบบคิว  - วธีิเฉพำะเจำะจง หจก.อนัดำมนั

พฒันำ 

รำคำที่เสนอ 

21,400.- บำท

หจก.อนัดำมนัพฒันำ 

รำคำที่จ้ำง 21,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 7/2561

27 ต.ค.60

11 ซือ้น ำ้ดื่ม  - วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ยอดน ำ้ดื่ม 

รำคำที่เสนอ 

15,000.- บำท

บ.ยอดน ำ้ดื่ม 

รำคำที่ซือ้ 15,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 1/2561

4 ต.ค.60



12 ซือ้หนังสอืพิมพ์  - วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน อรพิน บญุ

วงษ์ 

โดยนำงสวุรรณำ

 มณีนพ

รำคำที่เสนอ 

10,000.- บำท

ร้ำน อรพิน บญุวงษ์ 

โดยนำงสวุรรณำ มณีนพ

รำคำที่ซือ้ 10,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 2/2561

4 ต.ค.60

13 ซือ้พดัลม  - วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน Y&Y

รำคำที่เสนอ 

7,000.- บำท

ร้ำน Y&Y

รำคำที่ซือ้ 7,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 3/2561

27 ต.ค.60

14 ซือ้วสัดทุี่ใช้ส ำหรับจดุบริกำร

เคร่ืองดื่ม

 - วธีิเฉพำะเจำะจง หจก.ธำรำลกัษม์

 ซพัพลำย

รำคำที่เสนอ 

56,175.- บำท

หจก.ธำรำลกัษม์ ซพัพลำย

รำคำที่ซือ้ 56,175.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและ

รำคำไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 4/2561

27 ต.ค.60

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัเชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 14,400 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั (มหำชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน)

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   3/2561 

เสนอรำคำ 14,400 บำท รำคำจ้ำง 14,400 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

2 จดัจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบสำยดว่น 

อย.1556

250,640 250,636.80 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี 

เอเชีย จ ำกดั

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเล

โฟนี เอเชีย จ ำกดั

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   4/2561

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2561 

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 250,640 บำท รำคำจ้ำง 250,640 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 25 ตลุำคม 2560

3 จดัจ้ำงดแูลเคร่ืองแม่ขำ่ยระบบ

ฐำนข้อมลูเฝ้ำระวงั

96,300 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท คีนอำยน์ จ ำกดั บริษัท คีนอำยน์ จ ำกดั/96,300 ยกเลกิ บจ.ศรป.  5/2561  ยกเลกิ

โฆษณำผลติภณัฑ์สขุภำพ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

เสนอรำคำ 96,300 บำท รำคำจ้ำง 96,300 บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน......ตลุำคม 2560...............

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

วนัที่...31.....เดือน..ตลุำคม..พ.ศ....2560...



4 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 63,060 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค นำงสำวกนกวรรณ หน่อ

นำค

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   6/2561

เสนอรำคำ 63,060 บำท รำคำจ้ำง 63,060 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

5 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 91,260 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยเอกชยั ลลีำเรืองรอง นำยเอกชยั ลลีำเรืองรอง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   7/2561

เสนอรำคำ 91,260 บำท รำคำจ้ำง  91,260 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

6 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 89,160 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวกศิมล รอดแฟง นำงสำวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   8/2561

เสนอรำคำ 89,160 บำท รำคำจ้ำง  89,160  บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

7 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 89,580 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง นำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   9/2561

เสนอรำคำ 89,580 บำท รำคำจ้ำง  89,580 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

8 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 82,620 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวสริิญำพร โนนน้อย นำงสำวสริิญำพร โนนน้อย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   10/2561

เสนอรำคำ 82,620 บำท รำคำจ้ำง  82,620 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

9 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 98,400 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวนิตยำ นิลทะสงิห์ นำงสำวนิตยำ นิลทะสงิห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   11/2561

เสนอรำคำ 98,400บำท รำคำจ้ำง  98,400  บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

10 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 88,200 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยทนงศกัดิ์ ศรีเกตุ นำยทนงศกัดิ์ ศรีเกตุ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   12/2561

เสนอรำคำ  88,200 บำท รำคำจ้ำง  88,200 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

11 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 73,800 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวกำนต์รวี มัง่มี นำงสำวกำนต์รวี มัง่มี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   13/2561

เสนอรำคำ 73,800 บำท รำคำจ้ำง 73,800 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

12 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 74,400 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวอจัฉรำภรณ์ รัตนปรีดำ นำงสำวอจัฉรำภรณ์ 

รัตนปรีดำ

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   14/2561

เสนอรำคำ 74,400 บำท รำคำจ้ำง 74,400 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

13 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 71,700 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงปำริดำ ปำสำนะเต นำงปำริดำ ปำสำนะเต  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   15/2561



เสนอรำคำ 71,700 บำท รำคำจ้ำง 71,700 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

14 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 69,300 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวจฑุำรัตน์ เทียมพวง นำงสำวจฑุำรัตน์ เทียม

พวง

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   16/2561 

เสนอรำคำ 69,300 บำท รำคำจ้ำง 69,300 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

15 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 59,100 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำงสำวศิวำพร ทองดี นำงสำวศิวำพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   17/2561

เสนอรำคำ 59,100 บำท รำคำจ้ำง 59,100 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

16 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 21,000 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงนำยสรรบญุ  แก้วประพนัธ์ นำยสรรบญุ  แก้วประพนัธ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   18/2561

เสนอรำคำ 21,000 บำท รำคำจ้ำง  21,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

17 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 30,000 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจนัทร์พร  ย้วยควำมดี จนัทร์พร  ย้วยควำมดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   19/2561

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

18 จดัจ้ำงดแูลเคร่ืองแม่ขำ่ยระบบ

ฐำนข้อมลูเฝ้ำระวงั

96,300 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท คีนอำยน์ จ ำกดั บริษัท คีนอำยน์ จ ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   22/2561

โฆษณำผลติภณัฑ์สขุภำพ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

เสนอรำคำ 96,300 บำท รำคำจ้ำง 96,300 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 16 ตลุำคม 2560

19 จดัซือ้นิตยสำร วำรสำร และแตง่ตัง้ 13,200 จดัซือ้โดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนอรพิน บญุวงศ์ ร้ำนอรพิน บญุวงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   1/2561

คณะกรรมกำรตรวจรับงำน เสนอรำคำ  13,200 บำท รำคำจ้ำง  13,200 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 4 ตลุำคม 2560

20 จดัซือ้น ำ้ดื่มส ำหรับบริโภค โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

10,000 จดัซือ้โดยวิธีเฉพำะเจำะจงสถำบนัโภชนำกำร 

มหำวิทยำลยัมหิดล

สถำบนัโภชนำกำร 

มหำวิทยำลยัมหิดล

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   2/2561

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 2 ตลุำคม 2560

21 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 49,000 จดัซือ้โดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   3/2561

เสนอรำคำ  49,000 บำท รำคำจ้ำง  49,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 18 ตลุำคม 2560

22 จดัซือ้วสัดสุ ำนักงำน 4,300 จดัซือ้โดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   4/2561



เสนอรำคำ  4,300 บำท รำคำจ้ำง  4,300 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 20 ตลุำคม 2560


