
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัจำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 7,811.00                  7,811.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ

 รำคำ 7,811 บำท

รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ

 รำคำ 7,811 บำท

ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและคณุลกัษณะ

เฉพำะของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน 

และคณุภำพดี เพียงพอ ตำมควำม

ตอ้งกำรใชง้ำน และเป็นประโยชน์

ตอ่หน่วยงำน

ตสน.จ.5/2562

ลว. 22 เมษำยน 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายช่ือ ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 กระดำษถ่ำยเอกสำร 4,601.00 บ. 4,601.00 บ. เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดั๊บเบิล๊ เอ ฯ 4,601.00 บ. บรษัิท ดั๊บเบิล๊ เอ ฯ 4,601.00 บ. มีคณุภำพและบรกิำรดี ใบสั่งจำ้งเลขที ่ก.พ.ร. 7/2562 

ลงวนัที ่25 เม.ย. 62

2

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 9,416.-บำท 9,416.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ 9,416.-บำท รำ้น ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ 9,416.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 177/2562

ฝ่ำยบรหิำรฯ สล.6/53ป. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่2 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 64,560.-บำท 32,280.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 32,280.-บำท น.ส.สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 32,280.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 178/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 เม.ย. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

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

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกและ

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่8 พฤษภำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที ่25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 31,185.-บำท 31,185.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กญัญว์รำ บญุคลำ้ย 31,185.-บำท น.ส. กญัญว์รำ บญุคลำ้ย 31,185.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 179/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 19,200.-บำท 19,200.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. วรว ีกำระเกตุ 19,200.-บำท น.ส. วรว ีกำระเกตุ 19,200.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 180/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งทีป่รกึษำฯ 360,000.-บำท 360,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพนธ ์อำงตระกลู 360,000.-บำท นำยประพนธ ์อำงตระกลู 360,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 181/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่ เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งทีป่รกึษำฯ 300,000.-บำท 300,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ปรชีำทวกิีจ 300,000.-บำท นำยสมชำย ปรชีำทวกิีจ 300,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 182/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่ เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จำ้งทีป่รกึษำฯ 300,000.-บำท 300,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวชิระ อ ำพนธ์ 300,000.-บำท นำยวชิระ อ ำพนธ์ 300,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 183/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่ เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 28,350.-บำท 28,350.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 184/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

9 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,000.-บำท 27,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรพร  วฒิุภำนนัท์ 27,000.-บำท น.ส.ศิรพร  วฒิุภำนนัท์ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 185/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 108,420.-บำท 108,420.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ เสมำทอง 108,420.-บำท นำยสมภพ เสมำทอง 108,420.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 186/2562

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 57,750.-บำท 57,750.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. พชัรนิทร ์เอกมำตย์ 57,750.-บำท น.ส. พชัรนิทร ์เอกมำตย์ 57,750.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 187/2562

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 50,400.-บำท 50,400.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอนษุรำ พุม่ขู่ 50,400.-บำท นำงอนษุรำ พุม่ขู่ 50,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 188/2562

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 ซอ่มหลงัคำและทำสีเพดำน 12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 12,000.-บำท นำยพงศกร เรอืงมำก 12,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 189/2562

หอ้งประชมุชัน้ 6 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 47,250.-บำท 47,250.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ปัทมวรรณ แซอิ่ง้ 47,250.-บำท น.ส.ปัทมวรรณ แซอิ่ง้ 47,250.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 190/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

15 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 47,250.-บำท 47,250.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ ์ธิบดีเดช 47,250.-บำท น.ส.จิรำภรณ ์ธิบดีเดช 47,250.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 191/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 5,885.-บำท 5,885.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ 5,885.-บำท รำ้นฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ 5,885.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 192/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 ซอ่มโถปัสสำวะหอ้งน ำ้ สตง. 22,470.-บำท 22,470.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 22,470.-บำท บรษัิท ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 22,470.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 193/2562

และโถปัสสำวะหอ้งน ำ้ชำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 เม.ย. 2562

อำคำร 4 ชัน้ 6 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 ซอ่มทอ่น ำ้ทิง้อำคำรหวัมมุ 10,000.-บำท 10,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท แรท็โกรฯ 10,000.-บำท บรษัิท แรท็โกรฯ 10,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 194/2562

โรงอำหำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งเหมำปรบัปรุงพืน้หอ้งทีใ่ชใ้นกำรเก็บรกัษำ14,980 14,980 เฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำเอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั บรษัิท อำชำเอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.132/62

รำยงำนเหตกุำรณไ์มพ่งึประสงค์ เสนอรำคำ 14,980 บำท รำคำจำ้ง 14,980 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่9 เมษำยน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

2 จำ้งตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูรำยงำน 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำยปรมินทร ์ผำแกว้ นำยปรมินทร ์ผำแกว้ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.133/62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน เมษำยน 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เหตกุำรณไ์มพ่งึประสงคจ์ำกกำรใชย้ำ เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจำ้ง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่10 เมษำยน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

3 จำ้งเหมำปรบัปรุงขอ้มลูศนูยเ์ฝำ้ระวงัควำม 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.134/62

ปลอดภยัดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพ เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจำ้ง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่11 เมษำยน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

4 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นกำรจดัเตรยีมขอ้มลูและ 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสินีนชุ รงศิรกิลุ นำงสำวสินีนชุ รงศิรกิลุ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.135/62

ประสำนดำ้นติดตำมและประเมินผล เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจำ้ง 30,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่11 เมษำยน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

5 จำ้งติดตัง้เดินสำยไฟแสงสวำ่ง ณ หอ้ง 425 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.136/62

และหอ้งเก็บเอกสำรฯ เสนอรำคำ 3,500 บำท รำคำจำ้ง 3,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่24 เมษำยน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

6 จำ้งแปลรำยกำรขอ้มลูอำกำรไมพ่งึประสงค์ 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววมิลณฐั สรุกลุ นำงสำววมิลณฐั สรุกลุ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.137/62

(Adverse Event Team)ฯ เสนอรำคำ 15,000 บำท รำคำจำ้ง 15,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่24 เมษำยน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

7 จำ้งซอ่มแซมหอ้งน ำ้ชำย ชัน้ 4 อำคำร 5 24,396 24,396 เฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำเอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั บรษัิท อำชำเอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.138/62

เสนอรำคำ 24,396 บำท รำคำจำ้ง 24,396 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่25 เมษำยน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 14 รำยกำร 1,475 1,475 เฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง เลขที ่บจ.ศ. 40 /2562

รำคำทีเ่สนอ 1,475 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 1,475 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่1 เมษำยน 2562

2 จำ้งเปลีย่นมอเตอรพ์ดัลมส ำหรบัเครื่อง 5,992 5,992 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ รำ้นฐำนปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง เลขที ่บจ.ศ. 41 /2562

ระบำยควำมเย็น รำคำทีเ่สนอ 5,992 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 5,992 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่18 เมษำยน 2562

3 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนดำ้นพสัด ุ 47,700 47,700 เฉพำะเจำะจง นำงสธุำนนัท ์สอำดดี นำงสธุำนนัท ์สอำดดี มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง เลขที ่บจ.ศ. 42 /2562

(พค.62 - กค.62) รำคำทีเ่สนอ 47,700 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 47,700 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่29 เมษำยน 2562

4 โครงกำรจดัหำครุภณัฑค์อมพิวเตอรใ์หก้บั 1,328,000 1,330,500 e-bidding บรษัิท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั บรษัิท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำซือ้ เลขที ่6/2562

หน่วยงำนภำยในส ำนกังำนคณะกรรมกำร (มหำชน) (มหำชน) ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยไดฯ้)วนัที ่19 เมษำยน 2562

อำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ รำคำทีเ่สนอ 1,328,940 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 1,328,000 บำท

พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2562

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที ่30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน  2562

ศนูยข์อ้มลูและสำรสนเทศ

วนัที ่30 เมษำยน  2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่

และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

1
จำ้งท ำตรำยำงของเจำ้หนำ้ที ่

จ  ำนวน 13 รำยกำร
2,595 บำท

2,595 บำท รำคำที่

เคยซือ้ครัง้สดุทำ้ย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย ์จ  ำกดั/

2,595 บำท

รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย ์จ  ำกดั/2,595

 บำท

เพ่ือใชใ้นกำรปฏบิตัิรำชกำรภำยใน

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำและ

ทดแทนของเดิมทีช่  ำรุด

จ/15/2562 ลว.9 เม.ย.62

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1
ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน

ประกอบกำรประชมุ

1,585.60 1,585.60                 วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เอส. เอส. สเตชั่นเนอรี่     

เสนอรำคำ ๑,๕๘๕.๖๐ บำท

รำ้น เอส. เอส. สเตชั่นเนอรี่        

เสนอรำคำ ๑,๕๘๕.๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๖/๒๕๖๒         ลว. 3 

เมษำยน ๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 3,300.95 3,300.95  วธีิเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอสดี 

เวลดิง้ซพัพลำย เสนอรำคำ 

๓,๓๐๐.๙๕ บำท

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอสดี เวล

ดิง้ซพัพลำย เสนอรำคำ 

๓,๓๐๐.๙๕ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๗/๒๕๖๒         ลว. ๕ 

เมษำยน ๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจดัจำ้งรถยนตต์ูพ้รอ้ม

พนกังำนขบัรถ

16,455.00 16,455.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมมำขนัธ ์เสนอ

รำคำ  16,455 บำท

นำยฉลอง  สมัมมำขนัธ ์เสนอ

รำคำ  16,455 บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๑๒๗/๒๕๖๒        ลว. ๓

 เมษำยน ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจดัจำ้งถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

1,000.00 1,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ก๊อปป๊ี ปริน้                 

เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

รำ้น ก๊อปป๊ี ปริน้                     

เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๑๒๘/๒๕๖๒        ลว. ๓

 เมษำยน ๒๕๖๒

๕ ขออนมตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

71,600.00 71,600.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ทรงศร  เสนอ

รำคำ ๗๑,๖๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ  ทรงศร  เสนอ

รำคำ ๗๑,๖๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไมเ่กินรำคำที่

ก  ำหนดและตรงตำมวตัถปุระสงค์

ของกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๒๙/๒๕๖๒        ลว. 

๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจดัจำ้งพิมพแ์บบแนบ

ทำ้ยพระรำชบญัญตัิเครื่องมือ

แพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๑

3,370.50 3,370.50  วธีิเฉพำะเจำะจง ส ำนกัพิมพค์ณะรฐัมนตรแีละ

รำชกิจำนเุบกษำ เสนอรำคำ 

๓,๓๗๐.๕๐ บำท

ส ำนกัพิมพค์ณะรฐัมนตรแีละ

รำชกิจำนเุบกษำ เสนอรำคำ 

๓,๓๗๐.๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๑๓๐/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2562

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

วนัที ่     เดือน พฤษภำคม พ .ศ. 2562

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเครื่องมือแพทย์.......

วนัที ่ ๗ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือก

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 256๒ 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1

จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู 

จ  ำนวน 2 งวด (เมย.-พย.62) 

งวดละ 14,190 บำท

28,380.00 28,380.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยณฐัวฒิุ  คลำ้ยแจง้ 28,380.00 นำยณฐัวฒิุ  คลำ้ยแจง้ 28,380.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 82/62 ลว. 2 เมษำยน 2562

2
ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์8 รำยกำร 

(pre/post/บรหิำร)

50,000.00 50,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 50,000.00 รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 50,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตซ 12/62 ลว. 3 เมษำยน 2562

3
จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ (คลงั

ของกลำง ต.6/55 อ.)

2,782.00 2,782.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ 2,782.00 รำ้น ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ 2,782.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 83/62 ลว. 11 เมษำยน 

2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

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

2
ซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศส ำนกั

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

         บจด.97/62         วนัที ่6

 ก.พ. 62

3
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    นง 

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

         บจด.101/62         วนัที ่

14 ก.พ. 62

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

22 ก.พ. 62

5
ซอ่มบ ำรุงรกัษำรถยนต ์   กพ 

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

         บจด.102/62         วนัที ่

28 ก.พ. 62

6
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    กพ 

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

         บจด.103/62         วนัที ่

28 ก.พ. 62

7
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
32,100.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

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

8
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
98,868.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

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

9
ซือ้ชดุตรวจสอบสำร     แอฟลำ

ทอกซิน
18,725.00 18,725.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

จ  ำกดั
18,725.00

บรษัิท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

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

วนัที ่    28     เดือน     กมุภำพนัธ ์  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

10
ซือ้ชดุน ำ้ยำตรวจสอบยำฆ่ำ

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

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

1     จำ้งเดินสำยไฟฯ     หอ้ง325 26,750 26,750 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน ์คอมฯ 26,750 บ.ซนัไชน ์คอมฯ 26,750
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.527/62              1 

เมษำยน 2562

2 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 19,000 19,000 เฉพำะเจำะจง นำยสนัติชยั ด  ำรงศกัดิ์ 19,000 นำยสนัติชยั ด  ำรงศกัดิ์ 19,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.528/62              5 

เมษำยน 2562

3 จำ้งถ่ำยเอกสำร 5,360 5,360 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 5,360 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 5,360
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.529/62              5 

เมษำยน 2562

4 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 27,500 27,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.สโรชำ หวงักุม่ 27,500 น.ส.สโรชำ หวงักุม่ 27,500
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.530/62              5 

เมษำยน 2562

5 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 23,750.00 23,750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนดำ ศิรแิสง 23,750.00 น.ส.กำนดำ ศิรแิสง 23,750.00
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.531/62              5 

เมษำยน 2562

6 จำ้งเดินสำยไฟ 17,120 17,120 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน ์คอมฯ 17,120 บ.ซนัไชน ์คอมฯ 17,120
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.532/62              17 

เมษำยน 2562

7 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.533/62              19 

เมษำยน 2562

8 จำ้งถ่ำยเอกสำร 5,600 5,600 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 5,600 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 5,600
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.534/62              19 

เมษำยน 2562

9 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มก ำเนิด 2,200.00 นำยนิคม กลอ่มก ำเนิด 2,200.00
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.535/62              19 

เมษำยน 2562

10
จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ(เชียงใหม)่

(13-15พค.62)
11,700.00 11,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนัติชยั ด  ำรงศกัดิ์ 11,700.00 นำยสนัติชยั ด  ำรงศกัดิ์ 11,700.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.536/62              23 

เมษำยน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้างในรอบเดือน......เมษายน.........2562................................

(ช่ือหน่วยงาน)..........................ส านักอาหาร......................................

วันที่....31......เดือน……...พค..........พ.ศ..............2562..............

ล ำดบัที่ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง
งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

11
จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ(อดุรธำนี)

(29-31พค.62)
12,600 12,600 เฉพำะเจำะจง นำยสนัติชยั ด  ำรงศกัดิ์ 12,600 นำยสนัติชยั ด  ำรงศกัดิ์ 12,600

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.537/62              23 

เมษำยน 2562

12 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกรยีงไกร ชยันนัท์ 9,000 นำยเกรยีงไกร ชยันนัท์ 9,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.538/62              23 

เมษำยน 2562

13 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 7,200 7,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.นรศิรำ พรมแสนบงั 7,200 น.ส.นรศิรำ พรมแสนบงั 7,200
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.539/62              23 

เมษำยน 2562

14 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั บรรจง 20,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 20,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.540/62              23 

เมษำยน 2562

15 จำ้งท ำปำ้ย 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง รำ้นหนึง่ท  ำปำ้ย 1,800 รำ้นหนึง่ท  ำปำ้ย 1,800
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.541/62              24 

เมษำยน 2562

16 จำ้งซอ่มคอมฯ 6,313.00 6,313.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน ์คอมฯ 6,313.00 บ.ซนัไชน ์คอมฯ 6,313.00
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.542/62              24 

เมษำยน 2562

17 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณภค ลิขิตเจรญิ 20,000 น.ส.ภรณภค ลิขิตเจรญิ 20,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.543/62              26 

เมษำยน 2562

18 จำ้งถ่ำยเอกสำร 3,550.00 3,550.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 3,550.00 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 3,550.00
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.544/62              26 

เมษำยน 2562

19 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง นำงศรนีวล กรกชกร 25,000 นำงศรนีวล กรกชกร 25,000
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.545/62              26 

เมษำยน 2562

20 ซือ้สำรเคมีและวสัดหุอ้งปฏบิตัิกำร 7,104.80 7,104.80 เฉพำะเจำะจง บ.ทีทีเค ซำยเอนซ ์จก. 7,104.80 บ.ทีทีเค ซำยเอนซ ์จก. 7,104.80
คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.44/62                24 

เมษำยน 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1
ซือ้หมกึเครื่องพิมพ ์และเครื่อง

ส  ำรองไฟ
136,000                   136,000                 เฉพำะเจำะจง รำ้น ดี.ดี.คอม 126,380                      รำ้น ดี.ดี.คอม 126,380                        มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บซด.57/62 ลว 19 เม.ย. 62

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที ่    30     เดือน     เมษำยน   พ .ศ. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

2 เปลีย่นกระจกรถยนต ์กพ 1507 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น เอส เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 6,500.00 รำ้น เอส เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 6,500.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น
         บจด.176/62         วนัที ่

1 เม.ย. 62

3
ซอ่มแซมและบ ำรุงรกัษำรถยนต ์

กพ 7595
6,131.10 6,131.10 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 6,131.10 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 6,131.10 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.177/62         วนัที ่

4 เม.ย. 62

4
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่องรถยนต ์

กพ 1506
8,090.00 8,090.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 8,090.00 รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 8,090.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.182/62         วนัที ่

19 เม.ย. 62

5
ซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศส ำนกั

ดำ่นอำหำรและยำ
13,910.00 13,910.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 13,910.00 รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 13,910.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.183/62         วนัที ่

22 เม.ย. 62

6

ท ำควำมสะอำดและซอ่มแซม

เครื่องปรบัอำกำศดำ่นทำ่เรอื

กรุงเทพ

8,453.00 8,453.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,453.00 รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,453.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น
         บจด.184(1)/62         

วนัที ่26 เม.ย. 62

7
จำ้งท ำตรำยำงส ำหรบักำร

ปฏบิตัิงำน
9,835.00 9,835.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 9,835.00 รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 9,835.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

ใบสั่งซือ้ เลขที ่บจ.ด.179/62

ลงวนัที ่9 เม.ย. 2562

8
จำ้งซอ่มตูด้ดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำเชียงแสน
5,350.00 5,350.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
5,350.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
5,350.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น บจ.ด.178/62 ลว 5 เม.ย. 62

9
จำ้งซอ่มตูด้ดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำชอ่งเม็ก
14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
14,980.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
14,980.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น บจ.ด.180/61 ลว 18 เม.ย. 62

10
จำ้งซอ่มตูด้ดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำทำ่เรอืแหลมฉบงั
7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
7,490.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
7,490.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น บจ.ด.181/62 ลว. 18 เม.ย. 62

11

จำ้งซอ่มตูด้ดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำ      ทำ่อำกำศยำน

กรุงเทพฯ         (ดอนเมือง)

5,885.00 5,885.00 เฉพำะเจำะจง
บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
5,885.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
5,885.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น บจ.ด.184/62 ลว 23 เม.ย. 62

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

๑ ผลิตโลอ่ะครลิิกใส ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำว ปำณิสรำ  กณัเกตุ ๖๐,๐๐๐.๐๐ นำงสำว ปำณิสรำ  กณัเกตุ ๖๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๕/๒๕๖๒        

วนัที ่๓/๔/๒๕๖๒

๒
เหมำด ำเดินงำนโครงกำร รูเ้ทำ่

ทนัสือ่ผลิตภณัฑ์
๓๕,๓๑๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั พุม่พฤกษ์ ๓๕,๐๐๐.๐๐ นำยฉัตรชยั พุม่พฤกษ์ ๓๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๖/๒๕๖๒        

วนัที ่๙/๔/๒๕๖๒

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้ หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน ...๒๕๖๒......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผูบ้รโิภค.................

วนัที่…๒๙...เดือน....เมษำยน....พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีซื่อ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๓
เหมำด ำเดินโครงกำร อำหำร

ปลอดภยั
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำววรตัมำ  ลูท่ำงเจรญิ ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำงสำววรตัมำ  ลูท่ำงเจรญิ ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๗/๒๕๖๒        

วนัที ่๙/๔/๒๕๖๒

๔
เหมำด ำเหมำโครงกำร เผยแพร่

ขอ้มลูข่ำวสำร
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยนพดล ทองลิม่ ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำยนพดล ทองลิม่ ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๘/๒๕๖๒        

วนัที ่๙/๔/๒๕๖๒

๕
จำ้งเผยแพรป่ระชำสมัพนัธใ์น

นิตยสำรหมอชำวบำ้น
๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ส ำนกัพิมพห์มอชำวบำ้น จ ำกดั ๑๕,๐๐๐.๐๐ บ.ส ำนกัพิมพห์มอชำวบำ้น จ ำกดั ๑๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๙/๒๕๖๒        

วนัที ่๙/๔/๒๕๖๒

๖
เหมำด ำเนินโครงกำร จดัท ำสือ่

ใหค้วำมรูส้ง่เสรมิสขุภำพ
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงอำณดี  นิติธรรมยง ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำงอำณดี  นิติธรรมยง ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๐๐/๒๕๖๒        

วนัที ่๙/๔/๒๕๖๒

๗
เหมำด ำเนินโครงกำร พฒันำ

ควำมรูอ้ำหำรปลอดภยั
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวกลัชนก  ชแูกว้ ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำงสำวกลัชนก  ชแูกว้ ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ.๑๐๑/๒๕๖๒        

วนัที ่๙/๔/๒๕๖๒

๘ ซอ่มหอ้งน ำ้ชำย-หญิง ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๑๐ เฉพำะเจำะจง รำ้น เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๕๓๐.๑๐ รำ้น เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๕๓๐.๑๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ.๑๐๒/๒๕๖๒        

วนัที ่๙/๔/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัจำ้งเชำ่บรกิำรระบบ กญัชำ 480,000.00 480,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ออพติมสั โซลชูั่น 480,000.00 บรษัิท ออพติมสั โซลชูั่น 480,000.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.44/2562 ลว.1 เมย.62

คอลซลัติง้ จ  ำกดั คอลซลัติง้ จ  ำกดั คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นพสัดจุดัซือ้/จดัจำ้ง 78,540.00 78,540.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิไลพร อ ่ำอ่อน 78,540.00 น.ส.พิไลพร อ ่ำอ่อน 78,540.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.48/2562 ลว.1 เมย..62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นธรุกำรฯ 63,900.00 63,900.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพนูชุ บญุสิงห์ 63,900.00 น.ส.ชมพนูชุ บญุสิงห์ 5,510.50  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.47/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

วนัที ่ 2 พฤษภำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จดัจำ้งท ำงำนพสัคกุำรจดัซือ้/จดัจำ้ง 73,845.00 73,845.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ไพรนิทร ์โสภณ 73,845.00 น.ส.ไพรนิทร ์โสภณ 73,845.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ. 49/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จดัจำ้งพนกังำนขบัรถยนต์ 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ขึนเอม 90,000.00  นำยส ำรำญ ขนุเอม 90,000.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.50/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

6 จดัจำ้งท ำงำนสำรบรรณและงำนธรุกำร 96,240.00 96,240.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชญำ บญุวทิย์ 96,240.00 นำงสำวพิชญำ บญุวทิย์ 96,240.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.51/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นธรุกำรกลุม่คบส. 63,510.00 63,510.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรอมุำ สีอ่อน 63,510.00 น.ส.อรอมุำ สีอ่อน 63,510.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.52/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัจำ้งท ำขอ้มลูฯ 59,235.00 59,235.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อศลัยำ รอดจีรำ 59,235.00 น.ส.อศลัยำ รอดจีรำ 59,235.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.53/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

8 จดัจำ้งท ำขอ้มลูฯ 94,710.00 94,710.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภำรดี กลีบจอหอ 94,710.00 น.ส.ภำรดี กลีบจอหอ 94,710.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.54/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

9 จดัจำ้งท ำขอ้มลูฯ 94,710.00 94,710.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฑุำทิพย ์เปลง่ผิว 94,710.00 น.ส.จฑุำทิพย ์เปลง่ผิว 94,710.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.55/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

10 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นธรุกำรฯ 60,990.00 60,990.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประภำพร แปน้กลม 60,990.00 น.ส.ประภำพร แปน้กลม 60,990.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.56/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

11 จดัจำ้งท ำและประสำน ติดตำมขอ้มลู 88,908.00 88,908.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธีมำนนัท ์กหุลำบเพ็ชรทอง 88,908.00 น.ส.ธีมำนนัท ์กหุลำบเพ็ชรทอง 88,908.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.57/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

12 จดัจำ้งท ำงำนบนัทกึฯ 79,968.00 79,968.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรกิลัยำ กระสงัข์ 79,968.00 น.ส.ศิรกิลัยำ กระสงัข์ 79,968.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.58/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

13 จดัจำ้งท ำงำนดำ้นธรุกำรฯ 58,020.00 58,020.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ระววีรรณ ปรำนพรม 58,020.00 น.ส.ระววีรรณ ปรำนพรม 58,020.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.59/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

14 จดัจำ้งปรบัปรุงหอ้งประชมุฯ 55,000.00 55,000.00 เฉพำะเจำะจง พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย 55,000.00 พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย 55,000.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.60/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

15 จำ้งถ่ำยเอกสำรพรอ้มเขำ้เลม่ 44,929.30 44,929.30 เฉพำะเจำะจง บรษัิท หกหนึง่เจ็ด จ  ำกดั 44,929.30 บรษัิท หกหนึง่เจ็ด จ  ำกดั 44,929.30  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.61/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 83,310.00                83,310.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 83,310 บำท นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 83,310 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 127/2562

ลว. 1 เม.ย.62

2 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 53,550.00                53,550.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวธญัทิพย ์ชญำนนัท์ 53,550 บำท นำงสำวธญัทิพย ์ชญำนนัท์ 53,550 บำท
 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 128/2562

ลว. 1 ม.ย.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2562

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

วนัที ่ 30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และรำคำทีแ่นบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

3

จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 

62)

ม.44

45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนิุสำ  ตรภีพ 45,000 บำท นำงสำวสนิุสำ  ตรภีพ 45,000 บำท
 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 129/2562

ลว. 1 ม.ย.62

4

จำ้งติดฟิมพก์รองแสงและเปลีย่น

อะไหลร่ถยนตต์ูป้รบัอำกำศ นง 

6618นนทบรุี

8,500.00                  8,500.00                เฉพำะเจำะจง ป.พรชยัประดบัยนต์ 8,500 บำท ป.พรชยัประดบัยนต์ 8,500 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 130/2562

ลว. 4 เม.ย.62

5
จำ้งท ำสือ่ออกแบบจ ำลอง

สถำนทีผ่ลิตเครื่องส  ำอำง
98,000.00                98,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.อทุิศวศิวกรรม 98,000 บำท หจก.อทุิศวศิวกรรม 98,000 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 131/2562

ลว. 18 เม.ย.62

6 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (พ.ค.-ก.ย. 62) 42,500.00                42,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยวงศธร  พรรณวญิำณ 42,500 บำท นำยวงศธร  พรรณวญิำณ 42,500 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 133/2562

ลว. 24 เม.ย.62

7 จำ้งท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 27,000.00                27,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบก็เฮำส์ 27,000 บำท หจก.นทันิต แบก็เฮำส์ 27,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 133/2562

ลว. 25 เม.ย.62

8 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (พ.ค.-มิ.ย. 62) 26,000.00                26,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพยว์รรณ ฟักเงิน 26,000 บำท น.ส.ทิพยว์รรณ ฟักเงิน 26,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 134/2562

ลว. 26 เม.ย.62

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งท ำตรำยำง 18 รำยกำร 2,505.00                  2,505.00                เฉพำะเจำะจง. รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง  บจ.ว. 61/62

 - 2,505  บำท  - 2,505  บำท ลว . 3 เมย.62

2 จำ้งซอ่มไฟ 3 จดุ 3,300.00                  3,300.00                เฉพำะเจำะจง. นำยพงศกร  เรอืงมำก นำยพงศกร  เรอืงมำก รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง  บจ.ว. 62/62

 = 3,300 บำท  = 3,300 บำท ลว. 3 เมย.62

3 วสัดสุ  ำนกังำน 4 รำยกำร 1,444.50                  1,444.50                เฉพำะเจำะจง กิจเจรญิกำรคำ้ กิจเจรญิกำรคำ้ รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บจ.ว. 12/62

 - 1,444.50 บำท  - 1,444.50 บำท ลว. 26 เมย.62

4 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 59,790.00                59,790.00              เฉพำะเจำะจง นส.พรรณรตัน ์ ขนุมิน นส.พรรณรตัน ์ ขนุมิน  - ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 63/62

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  = 59,790 บำท  = 59,790 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ  ลว. 26 เมย.62

ตลำด 3 งวด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน  เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่....30.. เดือน .เมษำยน ..... พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

5 จำ้งเหมำปฏบิติงำนกลุม่ 42,000.00                42,000.00              เฉพำะเจำะจง นส.ฐิติวรรณ ์รื่นจิตต์ นส.ฐิติวรรณ ์รื่นจิตต์  - ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 64/62

ก ำหนดมำตรฐำนวตัถอุนัตรำย  = 42,000 บำท  = 42,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ  ลว. 26 เมย.62

 3 งวด

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งจดัท ำและตรวจสอบเบือ้งตน้

เก่ียวกบัเอกสำรกำรเบกิจำ่ยเงิน

72,760.- บำท 72,760.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำทีเ่สนอ 72,760.- บำท

นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำทีจ่ำ้ง 72,760.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.103/2562

1 เม.ย.62

2 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นสำรบรรณและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

61,210.- บำท 61,210.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ พงษค์ะเชน

รำคำทีเ่สนอ 61,210.- บำท

นำงสำวปรำรถนำ พงษค์ะเชน

รำคำทีจ่ำ้ง 61,210.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.104/2562

1 เม.ย.62

3 จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบ

กำรประชมุและเอกสำรเก่ียวกบั

กำรเบกิจำ่ยเงิน

60,310.- บำท 60,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลกัษณ ์เกิดศรี

รำคำทีเ่สนอ 60,310.- บำท

นำงสำวเสำวลกัษณ ์เกิดศรี

รำคำทีจ่ำ้ง 60,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.105/2562

1 เม.ย.62

4 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นสำรบรรณและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

57,310.- บำท 57,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสำวกิำ ศรอีุน่ดี

รำคำทีเ่สนอ 57,310.- บำท

นำงสำวสำวกิำ ศรอีุน่ดี

รำคำทีจ่ำ้ง 57,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.106/2562

1 เม.ย.62

5 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นสำรบรรณและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

35,560.- บำท 35,560.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสิรวชิญ ์สทุธิประภำ

รำคำทีเ่สนอ 35,560.- บำท

นำยสิรวชิญ ์สทุธิประภำ

รำคำทีจ่ำ้ง 35,560.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.107/2562

1 เม.ย.62

6 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือสนบัสนนุกำร

ใหค้  ำแนะน ำผลิตภณัฑส์ขุภำพ

47,560.- บำท 47,560.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนำภรณ ์เดชคง

รำคำทีเ่สนอ 47,560.- บำท

นำงสำวชนำภรณ ์เดชคง

รำคำทีจ่ำ้ง 47,560.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.108/2562

2 เม.ย.62

7 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุผลิตภณัฑส์ขุภำพที่

เป็นนวตักรรม

52,980.- บำท 52,980.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัณภชัสรณ ์กำมะ

รำคำทีเ่สนอ 52,980.-บำท

นำงสำวนนัณภชัสรณ ์กำมะ

รำคำทีจ่ำ้ง 52,980.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.109/2562

2 เม.ย.62

8 จำ้งจดัท ำขอัมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุกำรใหค้  ำปรกึษำ

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ

45,000.- บำท 45,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวพทุธพร กนกองักรู

รำคำทีเ่สนอ 45,000.- บำท

นำงสำวพทุธพร กนกองักรู

รำคำทีจ่ำ้ง 45,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.110/2562

2 เม.ย.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2562

กองสง่เสรมิกำรประกอบกำรผลิตภณัฑส์ขุภำพ

วนัที ่30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

9 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือสนบัสนนุ

กำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

48,770.- บำท 48,770.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสรวยี ์ปวณีด ำรง

รำคำทีเ่สนอ 48,770.- บำท

นำงสำวสรวยี ์ปวณีด ำรง

รำคำทีจ่ำ้ง 48,770.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.111/2562

2 เม.ย.62

10 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมินขอ้มลู 

และทบทวนขอ้มลูยำ

90,310.- บำท 90,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวทวพีร กิจถำวรชยัสกลุ

รำคำทีเ่สนอ 90,310.- บำท

นำงสำวทวพีร กิจถำวรชยัสกลุ

รำคำทีจ่ำ้ง 90,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.112/2562

2 เม.ย.62

11 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุกำรใหค้  ำแนะน ำ

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ

48,770.- บำท 48,770.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรรีตัน ์คงเพชร

รำคำทีเ่สนอ 48,770.- บำท

นำงสำวนำรรีตัน ์คงเพชร

รำคำทีจ่ำ้ง 48,770.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.113/2562

2 เม.ย.62

12 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมินขอ้มลู 

และทบทวนขอ้มลูยำ

90,310.- บำท 90,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสชุำติ อรำ่มเมลืองศรี

รำคำทีเ่สนอ 90,310.- บำท

นำยสชุำติ อรำ่มเมลืองศรี

รำคำทีจ่ำ้ง 90,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.114/2562

2 เม.ย.62

13 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมินขอ้มลู 

และทบทวนขอ้มลูยำ

90,310.- บำท 90,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววชัรำภรณ ์แซเ่อีย้ว

รำคำทีเ่สนอ 90,310.- บำท

นำงสำววชัรำภรณ ์แซเ่อีย้ว

รำคำทีจ่ำ้ง 90,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.115/2562

2 เม.ย.62

14 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุกำรใหค้  ำแนะน ำ

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ

42,000.- บำท 42,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสดุำรตัน ์น ำ้จนัทร ์

รำคำทีเ่สนอ 42,000.- บำท

นำงสำวสดุำรตัน ์น ำ้จนัทร ์

รำคำทีจ่ำ้ง 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.116/2562

2 เม.ย.62

15 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือสนบัสนนุ

กำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

54,300.- บำท 54,300.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรมณีย ์คงัฆะสวุรรณ

รำคำทีเ่สนอ 54,300.- บำท

นำงสำวรมณีย ์คงัฆะสวุรรณ 

รำคำทีจ่ำ้ง 54,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.117/2562

2 เม.ย.62

16 จำ้งจดัท ำขอ้เสนอและค ำแนะน ำ

ทีเ่ก่ียวกบักำรอนญุำตผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

330,000.- บำท 330,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงวไิล บณัฑิตำนกุลู

รำคำทีเ่สนอ 330,000.- บำท

นำงวไิล บณัฑิตำนกุลู

รำคำทีจ่ำ้ง 330,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.118/2562

9 เม.ย.62

17 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมินขอ้มลู 

และทบทวนขอ้มลูยำ

159,760.- บำท 159,760.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีเ่สนอ 159,760.- บำท

นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีจ่ำ้ง 159,760.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.119/2562

10 เม.ย.62

18 จำ้งเหมำบรกิำรในกำรใหบ้รกิำร 

smart counter service ส ำหรบั

ผลิตภณัฑส์ขุภำพฯ

496,000.-บำท 496,000.-บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท ออพติมสั โซลชูั่น คอน

ซลัติง้ จ  ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 496,000.- บำท

บรษัิท ออพติมสั โซลชูั่น คอน

ซลัติง้ จ  ำกดั

รำคำทีจ่ำ้ง 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.120/2562

10 เม.ย.62

19 เชำ่อปุกรณแ์ละระบบในกำร

ใหบ้รกิำร smart counter 

serviceฯ

494,000.- บำท 494,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์

แอนด ์ออรแ์กไนซเ์ซอร ์จ  ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 496,000.- บำท

บรษัิท เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์

แอนด ์ออรแ์กไนซเ์ซอร ์จ  ำกดั

รำคำทีเ่ชำ่ 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะเชำ่

สสผ.จ.121/2562

10 เม.ย.62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

20 จำ้งเหมำรถตู้ 42,000.- บำท 42,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำทีเ่สนอ 42,000.- บำท

นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำทีเ่สนอ 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไมเ่กิน

วงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.122/2562

10 เม.ย.62


