แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

1

จัดซื ้อวัสดุ

15,740.00

2

จัดซื ้อวัสดุ

9,303.03

15,740.00

(ชื่อหน่วยงำน)....กลุม่ ตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน...มิถนุ ำยน..... พ.ศ. 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

ทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

โดยสรุป

และรำคำทีเ่ สนอ
เฉพำะเจำะจง

9,303.03 เฉพำะเจำะจง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง

บ.ลีก้ำ บิสสิเนส จำกัด
รำคำ 15,740 บำท

บ.ลีก้ำ บิสสิเนส จำกัด
รำคำ 15,740 บำท

หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่
เป็ นมำตรฐำน

ตสน.ซ.3/2563
ลว. 12 มิถนุ ำยน 2563

บ.ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
รำคำ 9,303.03 บำท

บ.ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
รำคำ 9,303.03 บำท

หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่
เป็ นมำตรฐำน

ตสน.ซ.4/2563
ลว. 12 มิถนุ ำยน 2564

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563
ชื่อหน่วยงำน ........กลุม่ พัฒนำระบบบริ หำร..........
วันที่ 2 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

ลำดับ
ที่

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อ

ผู้ทไี่ ด้ รับกำรคัดเลือกและ
และรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

รำคำทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

1 ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

23,647.00 บ.

23,647.00 บ. เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนกิจทวีทรัพย์

23,647.00 บ.

ร้ ำนกิจทวีทรัพย์

23,647.00 บ.

มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

3 ล้ ำงเครื่ องฟอกอำกำศ

1,498.00 บ.

1,498.00 บ.

บริษัท อี.เอ.คิว.มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด

1,498.00 บ.

บริษัท อี.เอ.คิว.มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด

1,498.00 บ.

มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

เฉพำะเจำะจง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง
ก.พ.ร. 6/2563
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563
บันทึก ที่ สธ 1014/202
ลว 12 มิ.ย. 63

แบบ สขร. ๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนมิถนุ ำยน

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง

1

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

33,080.-บำท

33,080.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.อัจฉรำ แสนกำวี

33,080.-บำท

น.ส.อัจฉรำ แสนกำวี

33,080.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 191/2563
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2563

2

ซ่อมฝ้ำเพดำนห้ องทำงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 308

5,457.-บำท

5,457.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด

5,457.-บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด

5,457.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 192/2563
ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2563

3

จ้ ำงซ่อม เครื่ องพิมพ์คอมพิว
เตอร์ ของงำนบัญชีฯ

2,500.บำท

2,500.บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน เจอเอส คอมพิวเตอร์

2,500.บำท

ร้ ำน เจอเอส คอมพิวเตอร์

2,500.บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 193/2563
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563

4

จ้ ำงซ่อมระบบปั ม้ น ้ำดับเพลิง

23,540.-บำท

23,540.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
ดีเซล พำวเวอร์ ออล

23,540.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
ดีเซล พำวเวอร์ ออล

23,540.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 194/2563
ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2563

5

ซ่อมบำนประตูและกระจกบำน 15,515.-บำท
เกร็ ดห้ องน ้ำชำย - หญิง อำคำร 1

15,515.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตั ้งรุ่งเรือง จำกัด

15,515.-บำท

บริษัท ตังรุ้ ่งเรือง จำกัด

15,515.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 195/2563
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2563

ชั ้น 1,2

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

6

ซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

3,745.-บำท

3,745.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

3,745.-บำท

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

3,745.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

7

ซื ้อน ้ำยำฆ่ำเชื ้อ แอลกอฮอล์ฯ

17,500.-บำท

17,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้

17,500.-บำท

บริษัท ป.รำชำ ออโต้

17,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 42/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2563

เซอร์ วสิ จำกัด

เซอร์ วสิ จำกัด

บจ.สล. 196/2563
ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2563

8

ซื ้อโทรศัพท์ตั ้งโต๊ ะ จำนวน
18 เครื่ อง

17,719.20 บำท

17,719.20 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไอที เทเลคอมโซลูชนั่
จำกัด

17,719.20 บำท

บริษัท ไอที เทเลคอมโซลูชนั่
จำกัด

17,719.20 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 43/2563
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563

9

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน 3
รำยกำร

77,382.90 บำท

77,382.90 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไทยออฟฟิ ศโปร
จำกัด

77,382.90 บำท

บริษัท ไทยออฟฟิ ศโปร
จำกัด

77,382.90 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 44/2563
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563

10 ซื ้อบันไดอลูมิเนียม 7 ขั ้น,
12 ขั ้น 2 ตัว

9,500.-บำท

9,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

9,500.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

9,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 45/2563
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563

11 ซื ้อหลอดไฟ Essential LED
จำนวน 24 หลอด

8,400.-บำท

8,400.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้
เซอร์ วสิ จำกัด

8,400.-บำท

บริษัท ป.รำชำ ออโต้
เซอร์ วสิ จำกัด

8,400.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 46/2563
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563

101,150.-บำท

101,150.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

101,150.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

101,150.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 47/2563
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563

12 ซื ้อเสำไฟส่องสว่ำงพร้ อมติดตั ้ง
17 ต้ น

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
13 ซื ้อพัดลมปรับระดับ ขนำด
16 นิ ้ว จำนวน 2 ตัว

3,500.-บำท

3,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้ เซอร์ วสิ
จำกัด

3,500.-บำท

บริษัท ป.รำชำ ออโต้ เซอร์ วสิ
จำกัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน มิถนุ ำยน 2563

3,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 48/2563
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563

ลำดับที่
1

2

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง
5,187,155

จ้ ำงปรับปรุงห้ องประชุมกองยุทธศำสตร์450,000
และแผนงำน

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

5,187,155

e - bidding

450,000

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
บริษัท ลี ้ก้ ำ บิสสิเนส จำกัด
เสนอรำคำ 5,187,155 บำท

บริษัท ชนำโรจน์ดีไซน์ จำกัด
เสนอรำคำ 450,000 บำท

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
บริษัท ลี ้ก้ ำ บิสสิเนส จำกัด
รำคำซื ้อ 5,187,155 บำท

บริ ษัท ชนำโรจน์ดีไซน์ จำกัด
รำคำจ้ ำง 450,000 บำท

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
บซ.กยผ.165/63
ลงวันที่ 1 มิถนุ ำยน 2563

บจ.กยผ.166/63
ลงวันที่ 4 มิถนุ ำยน 2563

3

จ้ ำงแปลภำษำแผนแม่บทกำรจัดกำรสำรเคมี
49,000
พ.ศ.2562-2580ฯ

49,000

เฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เสนอรำคำ 49,000 บำท

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รำคำจ้ ำง 49,000 บำท

4

ซื ้อบริ กำรกำรใช้ งำนระบบบริหำรจัดกำร10,700

10,700

เฉพำะเจำะจง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ

เสนอรำคำ 10,700 บำท

รำคำซื ้อ 10,700 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

ลงวันที่ 11 มิถนุ ำยน 2563

นำงสำวณัฐฐำนันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอรำคำ 8,904 บำท

นำงสำวณัฐฐำนันท์ ปั น้ สุวรรณ
รำคำจ้ ำง 8,904 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.กยผ.169/63
ลงวันที่ 11 มิถนุ ำยน 2563

ข้ อมูลวำรสำรออนไลน์ฯ

5

จ้ ำงส่งวำรสำรอำหำรและยำให้ ทำงไปรษณี
8,904
ย์

8,904

เฉพำะเจำะจง

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.กยผ.167/63
ลงวันที่ 11 มิถนุ ำยน 2563

บซ.กยผ.168/63

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
6

ซื ้อ (งบลงทุน) (ยกเลิกเนื่องจำกออกเลขซ ้ำ)

7

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนธุรกำร

8

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนขับรถยนต์

46,950

35,490

บซ.กยผ.170/63
ลงวันที่ 16 มิถนุ ำยน 2563
(ยกเลิก)
46,950

35,490

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวภัทรำลักษณ์ เชื ้อสุข
เสนอรำคำ 46,950 บำท

นำยคชำทัช ศรีปภำดำดิลก
เสนอรำคำ 35,490 บำท

นำงสำวภัทรำลักษณ์ เชื ้อสุข
รำคำจ้ ำง 46,950 บำท

นำยคชำทัช ศรีปภำดำดิลก
รำคำจ้ ำง 35,490 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

บจ.กยผ.171/63
ลงวันที่ 18 มิถนุ ำยน 2563

บจ.กยผ.172/63
ลงวันที่ 18 มิถนุ ำยน 2563

หน่วยงำน
9

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรจัดทำ จัดส่งเอกสำร
25,500

25,500

เฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรย์ ขันถม
เสนอรำคำ 25,500 บำท

นำยไพฑูรย์ ขันถม
รำคำจ้ ำง 25,500 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

บจ.กยผ.173/63
ลงวันที่ 18 มิถนุ ำยน 2563

10 จ้ ำงเหมำดำเนินกำรจัดส่งจดหมำยข่ำวฯและ
16,000
วำรสำรข่ำวสำรด้ ำนยำและผลิตภัณฑ์ฯ

16,000

เฉพำะเจำะจง

นำยเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอรำคำ 16,000 บำท

นำยเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์
รำคำจ้ ำง 16,000 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

บจ.กยผ.174/63
ลงวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2563

11 จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนวิชำกำร

60,000

12 จ้ ำงกำรจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ทิศ200,000
ทำง
องค์กำร

60,000

200,000

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวดวงหทัย นิลวรรณ
รำคำทีเ่ สนอ 60,000 บำท

บริษัท ไลค์มี จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 200,000 บำท

นำงสำวดวงหทัย นิลวรรณ
รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 60,000 บำท

บริษัท ไลค์มี จำกัด
รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 200,000 บำท

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

บจ.กยผ.175/63
ลงวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2563

บจ.กยผ.176/63
ลงวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2563

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนมิถนุ ำยน ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงำน......สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ .......
วันที่ ๕ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

๑

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

11,000.00

๒ ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

500.00

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพียงพิศ ภูมิไธสงค์เสนอ
รำคำ ๑๑,๐๐๐ บำท

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๕๐๐
บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง
นำงสำวเพียงพิศ ภูมิไธสงค์เสนอ
รำคำ ๑๑,๐๐๐ บำท

ร้ ำน ก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๕๐๐ บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ
บจ.พ.๒๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๒
และควำมเหมำะสมในงำน ไม่ มิ.ย. ๒๕๖๓
เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำง
งำน
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๙/๒๕๖๓ ลว. ๔
มิ.ย. ๒๕๖๓

๓ ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

60,000.00

60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงแก้ ว ศรีชมชื่น เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวดวงแก้ ว ศรีชมชื่น เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ
บจ.พ.๒๓๐/๒๕๖๓ ลว. ๑๐
และควำมเหมำะสมในงำน ไม่ มิ.ย. ๒๕๖๓
เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำง
งำน

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๕๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๗
มิ.ย. ๒๕๖๓

๔ ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

500.00

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๕๐๐
บำท

๕ ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

1,500.00

1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๑,๕๐๐
บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๑,๕๐๐
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๒/๒๕๖๓ ลว. ๑๗
มิ.ย. ๒๕๖๓

๖

2,316.55

2,316.55 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด
เสนอรำคำ ๒,๓๑๖.๕๕ บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด เสนอ
รำคำ ๒,๓๑๖.๕๕ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๙
มิ.ย. ๒๕๖๓

ขออนุมตั ิจ้ำงดำเนินกำร
เกี่ยวกับรถยนต์ต้ ู หมำยเลข
ทะเบียน นง 6617

๗ ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

66,030.00

66,030.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิ ตยำภรณ์ ศรีทอง เสนอ
รำคำ ๖๖,๐๓๐ บำท

นำงสำวฐิ ตยำภรณ์ ศรีทอง เสนอ
รำคำ ๖๖,๐๓๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ
บจ.พ.๒๓๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๔
และควำมเหมำะสมในงำน ไม่ มิ.ย. ๒๕๖๓
เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำง
งำน

๘ ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

60,000.00

60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงแก้ ว ศรีชมชื่น เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวดวงแก้ ว ศรีชมชื่น เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ
บจ.พ.๒๓๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๔
และควำมเหมำะสมในงำน ไม่ มิ.ย. ๒๕๖๓
เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำง
งำน

๙ ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร (ม.44)

60,000.00

60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลวรรณ มัน่ ดี เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวกมลวรรณ มัน่ ดี เสนอรำคำ
๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ
บจ.พ.๒๓๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๔
และควำมเหมำะสมในงำน ไม่ มิ.ย. ๒๕๖๓
เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำง
งำน

๑๐ ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร (ม.44)

60,000.00

60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอรวรรยำ ปิ่ นแสง เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวอรวรรยำ ปิ่ นแสง เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ
บจ.พ.๒๓๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๔
และควำมเหมำะสมในงำน ไม่ มิ.ย. ๒๕๖๓
เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำง
งำน

๑๑ ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

1,500.00

ร้ ำน ก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๑,๕๐๐
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๑,๕๐๐
บำท

บจ.พ.๒๓๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๖
มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๒ ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

2,250.00

๑๓ ขออนุมตั ิจดั ซื ้อครุภณฑ์
สำนักงำน (โทรศัพท์)

10,760.00

๑๔ ขออนุมตั ิจดั ซื ้อครุภณฑ์
สำนักงำน (โทรศัพท์ Digital)

2,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๒,๒๕๐ บำท

ร้ ำน ก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๒,๒๕๐
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๖
มิ.ย. ๒๕๖๓

10,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เอส เอส สเตชัน่ เนอรี่ เสนอ
รำคำ ๑๐,๗๖๐ บำท

ร้ ำน เอส เอส สเตชัน่ เนอรี่ เสนอรำคำ
๑๐,๗๖๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๕/๒๕๖๓ ลว. ๑
มิ.ย. ๒๕๖๓

12,840.00

12,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เอส เอส สเตชัน่ เนอรี่ เสนอ
รำคำ ๑๒,๘๔๐ บำท

ร้ ำน เอส เอส สเตชัน่ เนอรี่ เสนอรำคำ
๑๒,๘๔๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๖/๒๕๖๓ ลว. ๑
มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๕ ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุงำนบ้ ำน/
งำนครัว

10,657.20

10,657.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมยูนิแคร์ จำกัด เสนอ
รำคำ ๑๐,๖๕๗.๒๐

บริษัท สยำมยูนิแคร์ จำกัด เสนอ
รำคำ ๑๐,๖๕๗.๒๐

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๗/๒๕๖๓ ลว. ๘
มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๖ ขออนุมตั ิจดั ซื ้อไส้ กรอง
เครื่ องทำน ้ำร้ อน-น ้ำเย็น

5,440.00

5,440.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิ ลเตอร์ มำร์ ท จำกัด เสนอ
รำคำ ๕,๔๔๐ บำท

บริษัท ฟิ ลเตอร์ มำร์ ท จำกัด เสนอ
รำคำ ๕,๔๔๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๘/๒๕๖๓ ลว. ๑๕
มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๗ ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุสำนักงำน
(กล่องไปรษณีย์)

2,942.50

2,942.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสดี เวล
ดิ ้งซัพพลำย เสนอรำคำ
๒,๙๔๒.๕๐ บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสดี เวลดิ ้ง
ซัพพลำย เสนอรำคำ ๒,๙๔๒.๕๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๙/๒๕๖๓ ลว. ๑๖
มิ.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563
ชื่อหน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่.....1.....เดือน....กรกฎำคม......พ.ศ. …2563......

ลำดับ
ที่

ผู้เสนอรำคำ
งำนทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อ

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
ตซ 15/2563
ลว. 5
มิถนุ ำยน 2563

17,380.00 บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม จำกัด

17,380.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 138/2563
มิถนุ ำยน 2563

ลว. 4

10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ติวำนนท์ยำงยนต์

10,000.00 ร้ ำน ติวำนนท์ยำงยนต์

10,000.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 139/2563
มิถนุ ำยน 2563

ลว. 4

25,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรวุฒิ ขยันกิจ

25,200.00 นำยธีรวุฒิ ขยันกิจ

25,200.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 140/2563
มิถนุ ำยน 2563

ลว. 5

6,000.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 141/2563
มิถนุ ำยน 2563

ลว. 5

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 39
รำยกำร

132,682.14

132,682.14 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน คุ้มแก้ ว

2

จ้ ำงติดตังอุ
้ ปกรณ์แจ้ งเตือน
ระบบตรวจจับกำร
เคลือ่ นไหวของคลังใหม่

17,380.00

17,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม
จำกัด

3

จ้ ำงติดฟิ ล์มกรองแสงรถยนต์
หมำยเลขทะเบียน นง 6869
นนทบุรี

10,000.00

4

เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ จำนวน 3
คัน

25,200.00

5

เช่ำรถกระบะ จำนวน 1 คัน

6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐำนภำ ศรีเล็ก

รำคำทีเ่ สนอ
132,682.14 ร้ ำน คุ้มแก้ ว

6,000.00 นำงสำวฐำนภำ ศรี เล็ก

รำคำทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ

132,682.14 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

1

6,000.00

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

6

เช่ำรถบรรทุก 6 ล้ อ จำนวน 1
คัน

12,000.00

12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยไพฑูรย์ มะโนรัตน์

12,000.00 นำยไพฑูรย์ มะโนรัตน์

12,000.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 142/2563
มิถนุ ำยน 2563

ลว. 5

7

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำทีธ่ รุ กำรงำน
เกี่ยวกับกัญชำ จำนวน 4 งวด

43,200.00

43,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกรกช เผือกศรี

43,200.00 นำยกรกช เผือกศรี

43,200.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 143/2563
มิถนุ ำยน 2563

ลว. 5

8

จ้ ำงเหมำติดตั ้งเต็นท์ (เผำยำ
ฯ)

3,210.00

3,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ส.บริกำรเต็นท์เช่ำ

3,210.00 ส.บริกำรเต็นท์เช่ำ

3,210.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 144/2563
22 มิถนุ ำยน 2563

ลว.

9

จ้ ำงทำโครงอลูมิเนียม ROLL
UP

5,296.50

5,296.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลำยแอนด์
เซอร์ วสิ จำกัด

5,296.50 บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซัพพลำยแอนด์
เซอร์ วสิ จำกัด

5,296.50 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 145/2563
23 มิถนุ ำยน 2563

ลว.

10 ข้ ำงจัดทำบันไดเหล็กแบบ
ลำดเอียง จำนวน 2 รำยกำร

10,165.00

10,165.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์ นเทค จำกัด

10,165.00 บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์ นเทค จำกัด

10,165.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 146/2563
23 มิถนุ ำยน 2563

ลว.

11 จ้ ำงออกแบบและผลิตสือ่
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำร
ดำเนินกำรขออนุญำต
เกี่ยวกับกัญชง จำนวน 2 งวด

460,000.00

460,000.00 พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 147/2563
23 มิถนุ ำยน 2563

ลว.

460,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มซีดี โปรดักชัน่ จำกัด

460,000.00 บริษัท เอ็มซีดี โปรดักชัน่ จำกัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนมิถนุ ำยน...๒๕๖๓......
(ชื่อหน่วยงำน)...............กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค.................
วันที่…๒๕...เดือน…มิถนุ ำยน...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีซ่ ื ้อหรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อ หรือจ้ ำง
บจ.พศ. ๙๗/๒๕๖๓ วันที่
๒/๖/๒๕๖๓
บจ.พศ. ๙๘/๒๕๖๓ วันที่
๕/๖/๒๕๖๓

รำคำทีเ่ สนอ

๑

ผลิตคูม่ ือประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ############

เฉพำะเจำะจง

ม.รำชภัฎสวนสุนนั ทำ

๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

ม.รำชภัฎสวนสุนนั ทำ

๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

๒

จ้ ำงพิมพ์คมู่ ือ รอบรู้ เท่ำทัน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพกับอย.

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ############

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

๓

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนของ
กลุม่ สืส่ ำรองค์กร

๘๐,๐๐๐.๐๐

๘๐,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

น.ส.จัญญำ สมฤทธิ์

๘๐,๐๐๐.๐๐

น.ส.จัญญำ สมฤทธิ์

๘๐,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

๔

จ้ ำงเหมำซ่อมครุภณ
ั ฑ์และ
งำนติดตั ้ง

๑๖,๐๐๐.๐๐

๑๖,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลำย

๑๖,๐๐๐.๐๐

พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลำย

๑๖,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๐/๒๕๖๓
วันที่ ๑๑/๖/๒๕๖๓

๕

เหมำปรับปรุงพื ้นทีท่ ีม
สือ่ สำรควำมเสีย่ งผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

๔๙๗,๗๙๖.๐๐

๔๙๗,๗๙๖.๐๐

เฉพำะเจำะจง

แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์

๔๙๗,๗๙๖.๐๐

แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์

๔๙๗,๗๙๖.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๑/๒๕๖๓
วันที่ ๑๑/๖/๒๕๖๓

๖

ผลิตสือ่ multimedia(คลิปสั ้น
3-5 นำที) ของ
ผู้ประกอบกำรและผู้บริ โภค

๕๒,๘๐๐.๐๐

๕๒,๘๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำย จิระศักดิ์ กมล

๕๒,๘๐๐.๐๐

นำย จิระศักดิ์ กมล

๕๒,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๑/๖/๒๕๖๓

๗

เหมำปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
บริ หำรทัว่ ไป

๗๗,๔๐๐.๐๐

๗๗,๔๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเบ็ญจมำศ พันทวี

๗๗,๔๐๐.๐๐

นำงสำวเบ็ญจมำศ พันทวี

๗๗,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๓/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒/๖/๒๕๖๓

๘

เหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ สือ่ สำร
องค์กร

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำยก้ องภพ แก้ วประภำ

๓๖,๐๐๐.๐๐

นำยก้ องภพ แก้ วประภำ

๓๖,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๔/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒/๖/๒๕๖๓

๙

เหมำปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
บริ หำรทัว่ ไป

๔๔,๔๐๐.๐๐

๔๔,๔๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปิ ยำพัชร สีดำ

๔๔,๔๐๐.๐๐

นำงสำวปิ ยำพัชร สีดำ

๔๔,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๕/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒/๖/๒๕๖๓

๑๐

ติดตั ้งและย้ ำยจุดบริ กำร
ระบบเครื อข่ำย lan

๑๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๕๖,๘๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

บจก. ซีเอส ล็อกซอินโฟ มหำชน

๑๕๖,๘๐๐.๐๐

บจก. ซีเอส ล็อกซอินโฟ มหำชน

๑๕๖,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๖/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒/๖/๒๕๖๓

๑๑

ซ่อมห้ องน ้ำชำยและหญิง

๑,๖๓๗.๑๐

๑,๖๓๗.๑๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน เค่งซ่งฮวด

๑,๖๓๗.๑๐

ร้ ำน เค่งซ่งฮวด

๑,๖๓๗.๑๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๗/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒/๖/๒๕๖๓

๑๒

โครงกำรส่งเสริ มจริ ยธรรม
สถำนประกอบกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณและเป็ นผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำโดยได้
คะแนนรวมสูงสุด

สัญญำที่ ๔๐/๒๕๖๓ วันที่
๓๐/๔/๒๕๖๓

๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ############

ประกวดรำคำ

บจก.โนวำอินเตอร์ แอ็ด

๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐

บจก.โนวำอินเตอร์ แอ็ด

บจ.พศ. ๙๙/๒๕๖๓ วันที่
๕/๖/๒๕๖๓

๑๓

ซื ้อหมึก

๖๕,๙๔๐.๐๐

๖๕,๙๔๐.๐๐

65940

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลำย

๖๕,๙๔๐.๐๐

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลำย

๖๕,๙๔๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

๑๔

ซื ้อวัสดุสำนักงำนไฟฟ้ำ

๒๘,๐๘๗.๕๐

๒๘,๐๘๗.๕๐

เฉพำะเจำะจง

กิจทวีทรัพย์

๒๘,๐๘๗.๕๐

กิจทวีทรัพย์

๒๘,๐๘๗.๕๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บซ.พศ. ๑๕/๒๕๖๓ วันที่
๒๗/๕/๒๕๖๓

๑๕

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๓๓,๙๓๐.๐๐

๓๓,๙๓๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลำย

๓๓,๙๓๐.๐๐

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลำย

๓๓,๙๓๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บซ.พศ. ๑๖/๒๕๖๓ วันที่
๑๑/๖/๒๕๖๔

บซ.พศ. ๑๔/๒๕๖๓ วันที่
๑๔/๔/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จัดจ้างบริหารจัดการ ตัวชี้วดั คบส.

วงเงิ นที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
60,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

น.ส.กมลศรี พุม่ พวง

60,000.00

หมายเหตุที่คัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
น.ส.กมลศรี พุม่ พวง

โดยสรุป
60,000.00

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
คบจ.71/2563 ลว. 1 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

2

3

จัดจ้างถ่ายเอกสาร สรุปผลการ

26,322.00

26,322.00

เฉพาะเจาะจง

บ.หกหนึง่ เจ็ด จากกัด

26,322.00

บ.หกหนึง่ เจ็ด จากกัด

26,322.00

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ

ดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

จานวน 120 เล่ม /เล่มละ 205 บาท

ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในพืน้ ที่

5,400.00

5,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร ชัยนันท์

5,400.00

นายเกรียงไกร ชัยนันท์

5,400.00

200,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพรวิภา วัฒนเสรี

200,000.00

นางสาวพรวิภา วัฒนเสรี

200,000.00

คบจ.72/2563 ลว. 15 มิย.63

สืบราคาจากท้องตลาด

คบจ.73/2563 ลว.10 มิย.63

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.74/2563 ลว. 17 มิย.63

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 22-24 มิย.63

4

จัดจ้างสรุปการขออนุญาตฯ

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5

จัดจ้างทางาสารบรรณฯ

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสวาวชุติมา คันธิก

30,000.00

นางสวาวชุติมา คันธิก

30,000.00

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

คบจ.75/2563 ลว. 30 มิย.63

ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

6

จัดจ้างทางานธุรการฯ

64,500.00

64,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภาพร แป้นกลม

64,500.00

นางสาวประภาพร แป้นกลม

64,500.00

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.76/2563 ลว. 30 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

7

จัดจ้างรวบรวมและนาเข้าฯ

61,500.00

61,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

61,500.00

นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

61,500.00

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.77/2563 ลว. 30 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

8

จัดจ้างบริหารจัดการฯ

51,360.00

51,360.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

51,360.00

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

51,360.00

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.78/2563 ลว. 30 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

9

จัดจ้างทางานพัสดุฯ

76,500.00

76,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

76,500.00

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

76,500.00

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.79/2563 ลว. 30 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563
ชื่อหน่วยงำน......กองควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

ซื ้อแบตเตอรี่ รถยนต์ นง 6618

3,424.00

3,424.00

ซื ้อวัสดุสำนักงำน 21 รำยกำร

20,564.30

20,564.30

2

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีแ่ นบ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
รำคำไม่เกินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

3,424.00 สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

3,424.00

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนคุ้มแก้ ว

20,564.30 ร้ ำนคุ้มแก้ ว

20,564.30 รำคำไม่เกินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 11/2563
ลว. 2 มิ.ย. 63
ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 12/2563
ลว. 22 มิ.ย. 63

3

4

5

5,296.50

5,296.50

จ้ ำงทำสี ซ่อมแซมบำนประตู
ห้ อง และติดตังเต้
้ ำรับไฟ

36,059.00

36,059.00

จ้ ำงทำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์แจ้ งขอควำม
ร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรให้
ส่งข้ อมูลสถำนประกอบกำร
คสอ. เพื่อยืนยันกำรประกอบ
กิจกำร

39,875.50

39,875.50

เฉพำะเจำะจง สำมชัย

39,875.50 สำมชัย

39,875.50 รำคำไม่เกินงบประมำณ

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค.-ก.ย. 63)

59,130.00

59,130.00

เฉพำะเจำะจง นำยกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

59,130.00 นำยกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

59,130.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

จ้ ำงทำป้ำยบอกทำงห้ อง
ประชุมและป้ำยกองฯ

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน เอสเซนซ์ควอลิตี ้อำร์ ต
เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จำกัด

5,296.50 ร้ ำน เอสเซนซ์ควอลิตี ้อำร์ ต
36,059.00 บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จำกัด

7

8

ค่ำจ้ ำงตรวจวิเครำะห์
แอลกอฮอล์
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

2,140.00

2,140.00

200,000.00

200,000.00

88,590.00

88,590.00

เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

เฉพำะเจำะจง SGS Thailand
เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉันทนำ แสวงผล

2,140.00 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

200,000.00 SGS Thailand
88,590.00 น.ส.ฉันทนำ แสวงผล

9
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

72,960.00

72,960.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.ชุติมำ หุณเวช

72,960.00 น.ส.ชุติมำ หุณเวช

10
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.วิลำวรรณ แดนสลัด

47,250.00 น.ส.วิลำวรรณ แดนสลัด

11
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)
12

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 158/2563
ลว. 1 มิ.ย. 63

36,059.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 159/2563
ลว. 5 มิ.ย. 63

6
จ้ ำงเปลีย่ นท่อระบำยน ้ำทิ ้ง
เครื่ องปรับอำกำศ หมำยเลข
ครุภณ
ั ฑ์ ส.4/62 และ ส.7/62

5,296.50 รำคำไม่เกินงบประมำณ

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุนิสำ ตรีภพ

47,250.00 น.ส.สุนิสำ ตรีภพ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 160/2563
ลว. 16 มิ.ย. 63

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 161/2563
ลว. 25 มิ.ย. 63

2,140.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 162/2563
ลว. 25 มิ.ย. 63

200,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 163/2563
ลว. 26 มิ.ย. 63

88,590.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 164/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

72,960.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 165/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

47,250.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 166/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

47,250.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 167/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชชำพร ลิ ้มประไพพงษ์

45,000.00 น.ส.พิชชำพร ลิ ้มประไพพงษ์

13
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.รมณีย์ กระแซง

45,000 บำท น.ส.รมณีย์ กระแซง

14
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

34,650.00

34,650.00

เฉพำะเจำะจง นำยมนัส คัมภิรำนนท์

34,650.00 นำยมนัส คัมภิรำนนท์

15
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

66,990.00

66,990.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำลัย กงวงศ์

66,990.00 น.ส.พจนำลัย กงวงศ์

16
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

57,420.00

57,420.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.กัลยกร สิทธิกำร

57,420.00 น.ส.กัลยกร สิทธิกำร

17
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

71,820.00

71,820.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.พจวรรณ ชโลธร

71,820.00 น.ส.พจวรรณ ชโลธร

18
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

85,380.00

85,380.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.จันทนำ บรรจงเกตุ

85,380.00 น.ส.จันทนำ บรรจงเกตุ

19
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.นันทิกำนต์ หนูเทียม

47,250.00 น.ส.นันทิกำนต์ หนูเทียม

20
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

42,840.00

42,840.00

เฉพำะเจำะจง นำยพิศณุพงศ์ กำละพันธ์

42,840.00 นำยพิศณุพงศ์ กำละพันธ์

21
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

40,950.00

40,950.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพวรรณ ฟั กเงิน

40,950.00 นำงสำวทิพวรรณ ฟั กเงิน

22
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)
23

39,000.00

39,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนำภรณ์ เชื ้อเมืองพำน

39,000.00 นำงสำวธนำภรณ์ เชื ้อเมืองพำน

45,000.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 168/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

45,000 บำท -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 169/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

34,650.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 170/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

66,990.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 171/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

57,420.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 172/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

71,820.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 173/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

85,380.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 174/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

47,250.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 175/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

42,840.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 176/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

40,950.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 177/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

39,000.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 178/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

60,570.00

60,570.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

60,570.00 น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

24
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

54,690.00

54,690.00

เฉพำะเจำะจง นำยธีรยุทธ ผ่องฉวี

54,690.00 นำยธีรยุทธ ผ่องฉวี

25
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

36,840.00

36,840.00

เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

36,840.00 นำยกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

26
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

33,180.00

33,180.00

เฉพำะเจำะจง นำยพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ

33,180.00 นำยพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ

27
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

34,410.00

34,410.00

เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐพล ยอดดำเนิน

34,410.00 นำยณัฏฐพล ยอดดำเนิน

28
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

77,160.00

77,160.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ด้ วงจำด

77,160.00 น.ส.พรทิพย์ ด้ วงจำด

29
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

86,400.00

86,400.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร เฉลียงพงษ์

86,400.00 น.ส.จิรำพร เฉลียงพงษ์

30
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

85,110.00

85,110.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุวรรณีย์ ผันผิน

85,110.00 น.ส.สุวรรณีย์ ผันผิน

31
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 150,000.00

150,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงนฤภำ วงศ์ปิยะรัตนกุล

150,000.00 นำงนฤภำ วงศ์ปิยะรัตนกุล

32
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

56,220.00

56,220.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวธันยทิพย์ ชยำนันท์

56,220.00 นำงสำวธันยทิพย์ ชยำนันท์

33
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)
34

52,620.00

52,620.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.มัชฌมำภรณ์ สุขพัฒน์ธี

52,620.00 น.ส.มัชฌมำภรณ์ สุขพัฒน์ธี

60,570.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 179/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

54,690.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 180/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

36,840.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 181/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

33,180.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 182/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

34,410.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 183/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

77,160.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 184/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

86,400.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 185/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

85,110.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 186/2563
ลว. 29 มิ.ย. 63

150,000.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 187/2563
ลว. 30 มิ.ย. 63

56,220.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 188/2563
ลว. 30 มิ.ย. 63

52,620.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 189/2563
ลว. 30 มิ.ย. 63

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

87,480.00

87,480.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลักจิต สืบอำษำ

87,480.00 นำงสำวสลักจิต สืบอำษำ

35
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

50,100.00

50,100.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดหทัย ต่ำยจันทร์

50,100.00 นำงสำวชิดหทัย ต่ำยจันทร์

36
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63)

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวกุลรัตน์ บัวชุม

45,000.00 นำงสำวกุลรัตน์ บัวชุม

37

87,480.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 190/2563
ลว. 30 มิ.ย. 63

50,100.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 191/2563
ลว. 30 มิ.ย. 63

45,000.00 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 192/2563
ลว. 30 มิ.ย. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563
(ชื่อหน่วยงำน)..กองควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
ลำดับที่

1

2

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

โต๊ ะทำงำน 2 ตัว

ปรับปรุงซิ่มห้ องทำงำน

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
8,988.00

34,347.00

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ ......25.... เดือน ..มิถนุ ำยน..... พ.ศ. 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

8,988.00 เฉพำะเจำะจง

34,347.00 เฉพำะเจำะจง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์

= 8,988 บำท

= 8,988 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บซ.ว. 9/63 ลว.4 มิย..63

บ.อำชำ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก.

บ.อำชำ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก.

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่

= 34,347 บำท

= 34,347 บำท

บจ.ว. 82/63 ลว. 16 มิย.63

3

ซ่อมเครื่ องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตจอร์

26,215.00

26,215.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ฟูลริชไชท์ จก.
= 26,215 บำท

บ.ฟูลริชไชท์ จก.
= 26,215 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
บจ.ว. 83/63 ลว. 16 มิย.63

4

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ กำกับ
ดูแลวัตถุอนั ตรำยก่อนออกสู่

61,590.00

61,590.00 เฉพำะเจำะจง

นส.พรรณรัตน์ ขุนมิน
= 61,590 บำท

นส.พรรณรัตน์ ขุนมิน
= 61,590 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 84/63 ลว. 25 มิย.63

43,500.00

43,500.00 เฉพำะเจำะจง

นส.กำญจมล จำปำสัก

นส.กำญจมล จำปำสัก

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่

= 43,500 บำท

= 43,500 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 85/63 ลว. 25 มิย.63

5

ตฃสด กค- กย.63
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนให้ คำ
แนะนำด้ ำนกำรขออนุญำต
วัตถุอนั ตรำย กค - กย.63

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ กำกับ

38,670.00

38,670.00

นส.ณัฐณิชำ นวลแสง

นส.ณัฐณิชำ นวลแสง

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน

= 38,670 บำท

= 38,670 บำท

ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 86/63 ลว. 25 มิย.63

นส. ศศิวรรณ เสำเสริ มศรี
= 37,080 บำท

นส. ศศิวรรณ เสำเสริมศรี
= 37,080 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 87/63 ลว. 25 มิย.63

เฉพำะเจำะจง

นส. ดำรุณี จิตประสำน
= 54,630 บำท

นส. ดำรุณี จิตประสำน
= 54,630 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 88/63 ลว. 25 มิย.63

43,500.00

43,500.00 เฉพำะเจำะจง

นส. กัชยดำ ยิง่ วัฒนไกร
= 43,500 บำท

นส. กัชยดำ ยิง่ วัฒนไกร
= 43,500 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 89/63 ลว. 25 มิย.63

54,630.00

54,630.00 เฉพำะเจำะจง

นส.ณัฐณิชำ วงษ์ คำภำ
= 54,630 บำท

นส.ณัฐณิชำ วงษ์ คำภำ
= 54,630 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 90/63 ลว. 25 มิย.63

54,330.00

54,330.00 เฉพำะเจำะจง

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 54,330บำท

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 54,330บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 91/63 ลว. 25 มิย.63

47,880.00

47,880.00 เฉพำะเจำะจง

นำยอนุ เขียวสอำด

นำยอนุ เขียวสอำด

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่

= 47,880 บำท

= 47,880 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 92/63 ลว. 25 มิย.63

นำยวันชัย แก้ วด้ วง
= 36,120 บำท

นำยวันชัย แก้ วด้ วง
= 36,120 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 93/63 ลว. 25 มิย.63

เฉพำะเจำะจง

6
ดูแลวัตถุอนั ตรำยหลังออกสู่
ตฃสด กค- กย.63

7

8

9

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ กำกับ
ดูแลวัตถุอนั ตรำยหลังออกสู่
ตฃสด กค- กย.63
จ้ ำงเหมำปฏิบตี ิงำนฝ่ ำยบริ หำร
ทัว่ ไป กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย
กค. - กย.63
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนให้ คำ
แนะนำด้ ำนกำรขออนุญำต

วัตถุอนั ตรำย กค - กย.63
10 จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ กำกับ
ดูแลวัตถุอนั ตรำยหลังออกสู่
ตฃสด กค- กย.63
11 จ้ ำงเหมำปฏิบตี ิงำนกลุม่ พัฒนำ
ระบบวัตถุอนั ตรำย
กค. - กย.63
12 จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนพนักงำน
ขับรถยนต์สว่ นรำชกำร กลุม่
ควบคุมวัตถุอนั ตรำย กค-กย.63
13 จ้ ำงเหมำปฏิบตี ิงำนฝ่ ำยบริ หำร
ทัว่ ไป กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย

37,080.00

54630

36,120.00

37,080.00 เฉพำะเจำะจง

54,630.00

36,120.00 เฉพำะเจำะจง

กค. - กย.63
14 จ้ ำงเหมำปฏิบตี ิงำนฝ่ ำยบริ หำร
ทัว่ ไป กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย
กค. - กย.63
15 จ้ ำงเหมำปฏิบตี ิงำนฝ่ ำยบริ หำร
ทัว่ ไป กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย
กค. - กย.63

37,800.00

37,800.00 เฉพำะเจำะจง

นส.มัลลิกำ กันทำ
= 37,800 บำท

นส.มัลลิกำ กันทำ
= 37,800 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 94/63 ลว. 25 มิย.63

28,080.00

28,080.00 เฉพำะเจำะจง

นส.วชิรำพร เครือวงค์ปิง

นส.วชิรำพร เครือวงค์ปิง

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่

= 28,080 บำท

= 28,080 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 95//63 ลว. 25 มิย.63

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......มิถุนายน2563...............
(ชื่อหน่วยงาน)....ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)......
วันที่...30.....เดือน...มิถุนายน..พ.ศ....2563...
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบัติงาน

-

ราคากลาง
-

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
นายกษิดิศ กาววิไล
เสนอราคา - บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายกษิดิศ กาววิไล
ราคาจ้าง - บาท

เลขที่หรือวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
- มีคุณสมบัติครบถ้วน บจ.ศรป. 73/2563
- เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
ภายในวงเงินงบประมาณ ยกเลิก

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563
ชื่อหน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป).......
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ ำงซ่อมแซมประตู ผนัง
กั ้นห้ อง พื ้นทีห่ ้ องเก็บเอกสำร
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชั ้น 4
อำคำร 2

2

จ้ ำง นำยธนวัฒน์ คัมภีร์
(มิถนุ ำยน-สิงหำคม
2563)
(เงิน
รำยได้ อย.)

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
98,975.00

รำคำกลำง
(บำท)
98,975.00

45,000.00

45,000.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีแ่ นบ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด

98,975.00 บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
98,975.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ คัมภีร์

45,000.00 นำยธนวัฒน์ คัมภีร์

45,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 108/2563
ลว. 11 มิ.ย. 63

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 10/2563
ลว. 17 มิ.ย. 63

3

จ้ ำงพัฒนำและจัดทำ
หลักสูตรบทเรี ยนออนไลน์
(E-learning) สำหรับกำร
อบรมเกี่ยวกับกำรควบคุม
คุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

25,000.00

25,000.00

4

จัดจ้ ำงจัดทำโครงสร้ ำงและ
ระบบงำนหน่วยตรวจและ
ประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร

400,000.00

400,000.00

5
6

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2,720.00
535.00

2,720.00
535.00

7
8

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

4,744.00
20,400.00

4,744.00
20,400.00

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน เอ เอส ก็อบปี ้
เฉพำะเจำะจง ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

4,744.00 ร้ ำน เอ เอส ก็อบปี ้
20,400.00 ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

4,744.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ
20,400.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

9

จ้ ำง นำงสำว จุฑำรัตน์ วัง
ชนะชัย (กรกฎำคมกันยำยน 2563)

57,960.00

57,960.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำว จุฑำรัตน์ วังชนะชัย

57,960.00 นำงสำว จุฑำรัตน์ วังชนะชัย

57,960.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 112/2563
ลว. 30 มิ.ย. 68

10 จ้ ำง นำงสำวเบญจรัตน์
กระแสฉัตร(กรกฎำคมกันยำยน 2563)

48,000.00

48,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร

48,000.00 นำงสำว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร

48,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 113/2563
ลว. 30 มิ.ย. 68

11 จ้ ำง นำยอัฐขะวิญ ชุติรัฐิติ
กำล (กรกฎำคม-กันยำยน
2563)

55,380.00

55,380.00

เฉพำะเจำะจง นำยอัฐขะวิญ ชุติรัฐิติกำล

55,380.00 นำยอัฐขะวิญ ชุติรัฐิติกำล

55,380.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 114/2563
ลว. 30 มิ.ย. 68

12 จ้ ำง นำงสำวอรุณรุ่ งรัศมี รัก
ทอง (กรกฎำคมกันยำยน 2563)

48,000.00

48,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง

48,000.00 นำงสำวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง

48,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 115/2563
ลว. 30 มิ.ย. 68

จ้ ำงพันท่อเก็บสำยไฟ
เครื่ องปรับอำกำศ ซัยโจ เด็น
กิ ขนำด 28,000 บีทียู ห้ อง
406 หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ พ.1/
๕7 อ.
จ้ ำงซ่อมรถยนต์ TOYOTA
HIACE หมำยเลขทะเบียน
นง5228 สีบรอน

เฉพำะเจำะจง นำงอำรยำ ก้ องพำนิชกุล

เฉพำะเจำะจง นำงเกศินี วลีอิทธิกลุ

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน เอ เอส ก็อบปี ้
เฉพำะเจำะจง ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

25,000.00 นำงอำรยำ ก้ องพำนิชกุล

400,000.00 นำงเกศินี วลีอิทธิกลุ

2,720.00 ร้ ำน เอ เอส ก็อบปี ้
535.00 ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

25,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 109/2563
ลว. 17 มิ.ย. 63

400,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 110/2563
ลว. 17 มิ.ย. 63

2,720.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ
535.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.สมพ 111/2563
ลว. 29 มิ.ย. 68

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2563

กองผลิตภัณฑ์สขุ ภำพนวัตกรรมและกำรบริ กำร
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง
วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
486,400.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 486,400.- บำท

บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จำกัด
รำคำทีเ่ ช่ำ 486,400.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะเช่ำ

498,000.- บำท

498,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่ คอนซัลติ ้ง
จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 498,000.- บำท

บริษัท ออพติมสั โซลูชนั่ คอนซัลติ ้ง
จำกัด
รำคำทีจ่ ้ ำง 498,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สนบ.จ 177/2563
5 มิ.ย.63

จ้ ำงจัดทำข้ อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ
กำรให้ คำปรึกษำและ
ประเมินผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
และนวัตกรรมในภำวะฉุกเฉิน

25,000.- บำท

25,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิ ติกำนต์ เพำะโภชน์
รำคำทีเ่ สนอ 25,000.- บำท

นำงสำวฐิ ติกำนต์ เพำะโภชน์
รำคำทีจ่ ้ ำง 25,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สนบ.จ 178/2563
5 มิ.ย.63

4

จ้ ำงจัดทำข้ อมูล ประเมิน
ข้ อมูล และทบทวนข้ อมูลยำ

30,000.- บำท

30,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เพชรศรินทร์ หอพัตรำภรณ์
รำคำทีเ่ สนอ 30,000.- บำท

น.ส.เพชรศรินทร์ หอพัตรำภรณ์
รำคำทีจ่ ้ ำง 30,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สนบ.จ 179/2563
8 มิ.ย.63

4

จ้ ำงจัดทำข้ อมูล ประเมิน
ข้ อมูล และทบทวนข้ อมูลยำ

90,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ชยำภำ ปั ดถำมัง
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

น.ส.ชยำภำ ปั ดถำมัง
รำคำทีจ่ ้ ำง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สนบ.จ 180/2563
8 มิ.ย.63

6

จ้ ำงเหมำออกแบบ
กระบวนกำร และดำเนินกำร
รับคำขอกำรขอจดทะเบียน
สถำนประกอบกำรนำเข้ ำ
และผลิตเครื่ องมือแพทย์
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19
ณ ศูนย์บริ กำรผลิตภัณฑ์
สุขภำพเบ็ดเสร็ จ

85,000.- บำท

85,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุศรำ ธนำมี
รำคำทีเ่ สนอ 85,000.- บำท

นำงสำวอนุศรำ ธนำมี
รำคำทีจ่ ้ ำง 85,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สนบ.จ 181/2563
8 มิ.ย.63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

เช่ำระบบในกำรให้ บริ กำร
smart counter service ณ
ศูนย์บริ กำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
เบ็ดเสร็จ

2

จ้ ำงเหมำบริ กำรรับเรื่ องเข้ ำออก ในกำรอนุญำตและให้
คำปรึกษำของสำนักงำนฯ

3

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
486,400.- บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
สนบ.จ 176/2563
5 มิ.ย.63

7

จ้ ำงจัดทำข้ อมูล ประเมิน
ข้ อมูล และทบทวนข้ อมูลยำ

30,000.- บำท

30,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. นภัศ นิยม
รำคำทีเ่ สนอ 30,000.- บำท

8

จ้ ำงเหมำปรับปรุง
กระบวนกำรรับเรื่ องเข้ ำ-ออก
โดยใช้ ระบบนัดหมำย
และตรวจเอกสำรล่วงหน้ ำ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ อย.

285,000.- บำท

285,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุศรำ ธนำมี
รำคำทีเ่ สนอ 285,000.- บำท

น.ส. นภัศ นิยม
รำคำทีจ่ ้ ำง 30,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สนบ.จ 182/2563
8 มิ.ย.63

นำงสำวอนุศรำ ธนำมี
รำคำทีจ่ ้ ำง 285,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สนบ.จ 183/2563
8 มิ.ย.63

