
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัด ุ 15,740.00              15,740.00        เฉพำะเจำะจง  บ.ลีก้ำ บสิสิเนส จ ำกดั 

รำคำ 15,740 บำท

 บ.ลีก้ำ บสิสิเนส จ ำกดั 

รำคำ 15,740 บำท

หลกัเกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่

เป็นมำตรฐำน

       ตสน.ซ.3/2563      

ลว. 12 มิถนุำยน 2563

2 จดัซือ้วสัด ุ 9,303.03                9,303.03 เฉพำะเจำะจง  บ.ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)

รำคำ 9,303.03 บำท

 บ.ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)

รำคำ 9,303.03 บำท

หลกัเกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่

เป็นมำตรฐำน

       ตสน.ซ.4/2563      

ลว. 12 มิถนุำยน 2564

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 23,647.00 บ. 23,647.00 บ. เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจทวทีรัพย์ 23,647.00 บ. ร้ำนกิจทวทีรัพย์ 23,647.00 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี ก.พ.ร. 6/2563

ลงวนัที ่1 มิ.ย. 2563

3 ล้ำงเคร่ืองฟอกอำกำศ 1,498.00 บ. 1,498.00 บ. เฉพำะเจำะจง บริษัท อี.เอ.คิว.มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 1,498.00 บ. บริษัท อี.เอ.คิว.มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 1,498.00 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึ ที ่สธ 1014/202

ลว 12 มิ.ย. 63

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่30 มิถนุำยน 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุม่ตรวจสอบภำยใน......

วนัที่.....25...... เดือน...มิถนุำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน มิถนุำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน ........กลุม่พฒันำระบบบริหำร..........

วนัที ่2 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

ล ำดบั

ที่
งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและ

และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



1 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 33,080.-บำท 33,080.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.อจัฉรำ แสนกำวี 33,080.-บำท น.ส.อจัฉรำ แสนกำวี 33,080.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 191/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 ซอ่มฝ้ำเพดำนห้องท ำงำน 5,457.-บำท 5,457.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,457.-บำท บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,457.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 192/2563

ผู้ทรงคณุวฒิุ 308 จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงซอ่ม เคร่ืองพิมพ์คอมพิว 2,500.บำท 2,500.บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจอเอส คอมพิวเตอร์ 2,500.บำท ร้ำน เจอเอส คอมพิวเตอร์ 2,500.บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 193/2563

เตอร์ของงำนบญัชีฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงซอ่มระบบปัม้น ำ้ดบัเพลิง 23,540.-บำท 23,540.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 23,540.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 23,540.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 194/2563

ดีเซล พำวเวอร์ ออล ดีเซล พำวเวอร์ ออล เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่17 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 ซอ่มบำนประตแูละกระจกบำน 15,515.-บำท 15,515.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 15,515.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 15,515.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 195/2563

เกร็ดห้องน ำ้ชำย - หญิง อำคำร 1 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่22 มิ.ย. 2563

ชัน้ 1,2 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 ซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 3,745.-บำท 3,745.-บำท เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,745.-บำท ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,745.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 196/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 ซือ้น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ แอลกอฮอล์ฯ 17,500.-บำท 17,500.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 17,500.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 17,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 42/2563

เซอร์วสิ จ ำกดั เซอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



8 ซือ้โทรศพัท์ตัง้โต๊ะ จ ำนวน 17,719.20 บำท 17,719.20 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที เทเลคอมโซลชูัน่ 17,719.20 บำท บริษัท ไอที เทเลคอมโซลชูัน่ 17,719.20 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 43/2563

18 เคร่ือง  จ ำกดั  จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 3 77,382.90 บำท 77,382.90 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยออฟฟิศโปร 77,382.90 บำท บริษัท ไทยออฟฟิศโปร 77,382.90 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 44/2563

รำยกำร จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 ซือ้บนัไดอลมิูเนียม 7 ขัน้, 9,500.-บำท 9,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 9,500.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 9,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 45/2563

12 ขัน้ 2 ตวั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ซือ้หลอดไฟ Essential LED 8,400.-บำท 8,400.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 8,400.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 8,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 46/2563

จ ำนวน 24 หลอด เซอร์วสิ จ ำกดั เซอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 ซือ้เสำไฟสอ่งสวำ่งพร้อมติดตัง้ 101,150.-บำท 101,150.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 101,150.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 101,150.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 47/2563

17 ต้น เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 ซือ้พดัลมปรับระดบั ขนำด 3,500.-บำท 3,500.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้เซอร์วสิ 3,500.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้เซอร์วสิ 3,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 48/2563

16 นิว้ จ ำนวน 2 ตวั จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 มิ.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน  2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน มิถนุำยน  2563

                    



วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 5,187,155 5,187,155 e - bidding บริษัท ลีก้้ำ บสิสิเนส จ ำกดั บริษัท ลีก้้ำ บสิสิเนส จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.กยผ.165/63

เสนอรำคำ 5,187,155 บำท รำคำซือ้ 5,187,155  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 1 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงปรับปรุงห้องประชมุกองยทุธศำสตร์450,000 450,000 เฉพำะเจำะจง  บริษัท ชนำโรจน์ดีไซน์ จ ำกดั  บริษัท ชนำโรจน์ดีไซน์ จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.166/63

และแผนงำน เสนอรำคำ 450,000 บำท รำคำจ้ำง 450,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 4 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงแปลภำษำแผนแมบ่ทกำรจดักำรสำรเคมี49,000 49,000 เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.167/63

พ.ศ.2562-2580ฯ เสนอรำคำ 49,000 บำท รำคำจ้ำง 49,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 11 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 ซือ้บริกำรกำรใช้งำนระบบบริหำรจดักำร10,700 10,700 เฉพำะเจำะจง ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.กยผ.168/63

ข้อมลูวำรสำรออนไลน์ฯ เสนอรำคำ 10,700 บำท รำคำซือ้ 10,700 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 11 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงสง่วำรสำรอำหำรและยำให้ทำงไปรษณีย์8,904 8,904 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.169/63

เสนอรำคำ 8,904 บำท รำคำจ้ำง 8,904 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 11 มิถนุำยน 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ



ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 ซือ้ (งบลงทนุ) (ยกเลิกเน่ืองจำกออกเลขซ ำ้) บซ.กยผ.170/63

ลงวนัที ่ 16 มิถนุำยน 2563

(ยกเลิก)

7 จ้ำงปฏบิตัิงำนด้ำนธรุกำร 46,950 46,950 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.171/63

เสนอรำคำ 46,950 บำท รำคำจ้ำง 46,950 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 18 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 จ้ำงปฏบิตัิงำนขบัรถยนต์ 35,490 35,490 เฉพำะเจำะจง นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.172/63

เสนอรำคำ 35,490 บำท รำคำจ้ำง 35,490 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 18 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 จ้ำงปฏบิตัิงำนด้ำนกำรจดัท ำ จดัสง่เอกสำร25,500 25,500 เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม นำยไพฑรูย์ ขนัถม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.173/63

เสนอรำคำ 25,500 บำท รำคำจ้ำง 25,500  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 18 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่จดหมำยข่ำวฯและ16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.174/63

วำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลิตภณัฑ์ฯ เสนอรำคำ 16,000 บำท รำคำจ้ำง 16,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 24 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ



ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

11 จ้ำงปฏบิตัิงำนด้ำนวชิำกำร 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.175/63

รำคำทีเ่สนอ 60,000 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 60,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 25 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

12 จ้ำงกำรจดัท ำคลิปวดีีโอเพ่ือเผยแพร่ทิศทำง200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลค์มี จ ำกดั บริษัท ไลค์มี จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.กยผ.176/63

องค์กำร รำคำทีเ่สนอ 200,000 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 200,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 25 มิถนุำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

11,000.00 11,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพียงพิศ  ภมิูไธสงค์เสนอ

รำคำ ๑๑,๐๐๐ บำท

นำงสำวเพียงพิศ  ภมิูไธสงค์เสนอ

รำคำ ๑๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน ไม่

เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง

ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำง

งำน

บจ.พ.๒๒๘/๒๕๖๓    ลว. ๒ 

มิ.ย. ๒๕๖๓

๒ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

500.00 500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ ๕๐๐ 

บำท

ร้ำน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ ๕๐๐ บำท พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๙/๒๕๖๓    ลว. ๔ 

มิ.ย. ๒๕๖๓

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน ๒๕๖๓

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่๕ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก



๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงแก้ว  ศรีชมช่ืน  เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวดวงแก้ว  ศรีชมช่ืน  เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน ไม่

เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง

ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำง

งำน

บจ.พ.๒๓๐/๒๕๖๓    ลว. ๑๐

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๔ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

500.00 500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ปริน้  เสนอรำคำ ๕๐๐ 

บำท

ร้ำนก็อปปี ้ปริน้  เสนอรำคำ ๕๐๐ บำท พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๑/๒๕๖๓    ลว. ๑๗

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๕ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

1,500.00 1,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ปริน้  เสนอรำคำ ๑,๕๐๐

 บำท

ร้ำนก็อปปี ้ปริน้  เสนอรำคำ ๑,๕๐๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๒/๒๕๖๓    ลว. ๑๗

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๖ ขออนมุตัิจ้ำงด ำเนินกำร

เก่ียวกบัรถยนต์ตู้ หมำยเลข

ทะเบยีน       นง 6617

2,316.55 2,316.55  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๒,๓๑๖.๕๕ บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั เสนอ

รำคำ ๒,๓๑๖.๕๕ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๓/๒๕๖๓    ลว. ๑๙

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

66,030.00 66,030.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง  เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๓๐ บำท

นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง  เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๓๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน ไม่

เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง

ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำง

งำน

บจ.พ.๒๓๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๔

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงแก้ว  ศรีชมช่ืน  เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวดวงแก้ว  ศรีชมช่ืน  เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน ไม่

เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง

ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำง

งำน

บจ.พ.๒๓๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๔

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร   (ม.44)

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลวรรณ  มัน่ดี    เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวกมลวรรณ  มัน่ดี    เสนอรำคำ

 ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน ไม่

เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง

ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำง

งำน

บจ.พ.๒๓๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๔

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร   (ม.44)

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอรวรรยำ  ป่ินแสง    เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวอรวรรยำ  ป่ินแสง    เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน ไม่

เกินรำคำทีก่ ำหนดและตรง

ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำง

งำน

บจ.พ.๒๓๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๔

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๑ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

1,500.00 1,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ ๑,๕๐๐

 บำท

ร้ำน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ ๑,๕๐๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๖

 มิ.ย. ๒๕๖๓



๑๒ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

2,250.00 2,250.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๒๕๐ บำท

ร้ำน ก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ ๒,๒๕๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๓๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๖

 มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๓ ขออนมุตัิจดัซือ้ครุภ ณฑ์

ส ำนกังำน (โทรศพัท์)

10,760.00 10,760.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส เอส สเตชัน่เนอร่ี   เสนอ

รำคำ ๑๐,๗๖๐ บำท

ร้ำน เอส เอส สเตชัน่เนอร่ี   เสนอรำคำ

 ๑๐,๗๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๕/๒๕๖๓    ลว. ๑ 

มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๔ ขออนมุตัิจดัซือ้ครุภ ณฑ์

ส ำนกังำน (โทรศพัท์ Digital)

12,840.00 12,840.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส เอส สเตชัน่เนอร่ี   เสนอ

รำคำ ๑๒,๘๔๐ บำท

ร้ำน เอส เอส สเตชัน่เนอร่ี   เสนอรำคำ

 ๑๒,๘๔๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๖/๒๕๖๓    ลว. ๑ 

มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๕ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุำนบ้ำน/

 งำนครัว

10,657.20 10,657.20  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมยนิูแคร์ จ ำกดั  เสนอ

รำคำ ๑๐,๖๕๗.๒๐

บริษัท สยำมยนิูแคร์ จ ำกดั   เสนอ

รำคำ ๑๐,๖๕๗.๒๐

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๗/๒๕๖๓    ลว. ๘ 

มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๖ ขออนมุตัิจดัซือ้ไส้กรอง

เคร่ืองท ำน ำ้ร้อน-น ำ้เย็น

5,440.00 5,440.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลเตอร์มำร์ท จ ำกดั เสนอ

รำคำ ๕,๔๔๐ บำท

บริษัท ฟิลเตอร์มำร์ท จ ำกดั  เสนอ

รำคำ ๕,๔๔๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๘/๒๕๖๓    ลว. ๑๕ 

มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๗ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน

 (กลอ่งไปรษณีย์)

2,942.50 2,942.50  วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เอสเอสดี   เวล

ดิง้ซพัพลำย เสนอรำคำ 

๒,๙๔๒.๕๐ บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เอสเอสดี   เวลดิง้

ซพัพลำย เสนอรำคำ ๒,๙๔๒.๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๙/๒๕๖๓    ลว. ๑๖ 

มิ.ย. ๒๕๖๓

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 39

 รำยกำร

132,682.14 132,682.14 วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน คุ้มแก้ว 132,682.14 ร้ำน คุ้มแก้ว 132,682.14 พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตซ 15/2563                  ลว. 5

 มิถนุำยน 2563

2 จ้ำงติดตัง้อปุกรณ์แจ้งเตือน

ระบบตรวจจบักำร

เคลือ่นไหวของคลงัใหม่

17,380.00              17,380.00        วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เคอีแอล 2014 วศิวกรรม 

จ ำกดั

17,380.00                      บริษัท เคอีแอล 2014 วศิวกรรม จ ำกดั 17,380.00                           พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 138/2563                ลว. 4

 มิถนุำยน 2563

3 จ้ำงติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์

หมำยเลขทะเบยีน นง 6869 

นนทบรีุ

10,000.00 10,000.00 วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์ 10,000.00 ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์ 10,000.00 พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 139/2563                ลว. 4

 มิถนุำยน 2563

4 เชำ่รถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 3

 คนั

25,200.00              25,200.00        วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธีรวฒิุ  ขยนักิจ 25,200.00                      นำยธีรวฒิุ  ขยนักิจ 25,200.00                           พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 140/2563                ลว. 5

 มิถนุำยน 2563

5 เชำ่รถกระบะ จ ำนวน 1 คนั 6,000.00                6,000.00          วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐำนภำ  ศรีเล็ก 6,000.00                        นำงสำวฐำนภำ  ศรีเล็ก 6,000.00                             พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 141/2563                ลว. 5

 มิถนุำยน 2563

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ
เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบั

ที่
งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

ผู้ เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน  2563 

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

วนัที่.....1.....เดือน....กรกฎำคม......พ.ศ. …2563...... 



6 เชำ่รถบรรทกุ 6 ล้อ จ ำนวน 1

 คนั

12,000.00              12,000.00        วธีิเฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์  มะโนรัตน์ 12,000.00                      นำยไพฑรูย์  มะโนรัตน์ 12,000.00                           พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 142/2563                ลว. 5

 มิถนุำยน 2563

7 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีธ่รุกำรงำน

เก่ียวกบักญัชำ จ ำนวน 4 งวด

43,200.00              43,200.00        วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกรกช  เผือกศรี 43,200.00                      นำยกรกช  เผือกศรี 43,200.00                           พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 143/2563                ลว. 5

 มิถนุำยน 2563

8 จ้ำงเหมำติดตัง้เต็นท์ (เผำยำ

ฯ)

3,210.00                3,210.00          วธีิเฉพำะเจำะจง ส.บริกำรเต็นท์เชำ่ 3,210.00                        ส.บริกำรเต็นท์เชำ่ 3,210.00                             พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 144/2563                ลว. 

22 มิถนุำยน 2563

9 จ้ำงท ำโครงอลมิูเนียม ROLL

 UP

5,296.50                5,296.50          วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกดั

5,296.50                        บริษัท เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกดั

5,296.50                             พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 145/2563                ลว. 

23 มิถนุำยน 2563

10 ข้ำงจดัท ำบนัไดเหล็กแบบ

ลำดเอียง จ ำนวน 2 รำยกำร

10,165.00              10,165.00        วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์นเทค จ ำกดั 10,165.00                      บริษัท ซีซีเอ็ม โมเดอร์นเทค จ ำกดั 10,165.00                           พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 146/2563                ลว. 

23 มิถนุำยน 2563

11 จ้ำงออกแบบและผลิตสือ่

เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ให้

ควำมรู้เก่ียวกบักฎ ระเบยีบ 

หลกัเกณฑ์ และแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรขออนญุำต

เก่ียวกบักญัชง จ ำนวน 2 งวด

460,000.00            460,000.00      วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มซีดี โปรดกัชัน่ จ ำกดั 460,000.00                    บริษัท เอ็มซีดี โปรดกัชัน่ จ ำกดั 460,000.00                         พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 147/2563                ลว. 

23 มิถนุำยน 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

๑
ผลิตคูมื่อประกอบธรุกิจ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ############ เฉพำะเจำะจง ม.รำชภฎัสวนสนุนัทำ ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ ม.รำชภฎัสวนสนุนัทำ ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๗/๒๕๖๓    วนัที่

 ๒/๖/๒๕๖๓

๒
จ้ำงพิมพ์คูมื่อ รอบรู้ เทำ่ทนั 

ผลิตภณัฑ์สขุภำพกบัอย.
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ############ เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศกึ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศกึ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๘/๒๕๖๓    วนัที่

 ๕/๖/๒๕๖๓

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน ...๒๕๖๓......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผู้บริโภค.................

วนัที่…๒๕...เดือน…มิถนุำยน...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........



๓
จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่สืส่ำรองค์กร
๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง น.ส.จญัญำ  สมฤทธ์ิ ๘๐,๐๐๐.๐๐ น.ส.จญัญำ  สมฤทธ์ิ ๘๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๙/๒๕๖๓    วนัที่

 ๕/๖/๒๕๖๓

๔
จ้ำงเหมำซอ่มครุภณัฑ์และ

งำนติดตัง้
๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลำย ๑๖,๐๐๐.๐๐ พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลำย ๑๖,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๐/๒๕๖๓    

วนัที ่๑๑/๖/๒๕๖๓

๕

เหมำปรับปรุงพืน้ทีท่ีม

สือ่สำรควำมเสีย่งผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

๔๙๗,๗๙๖.๐๐ ๔๙๗,๗๙๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ ๔๙๗,๗๙๖.๐๐ แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ ๔๙๗,๗๙๖.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๑/๒๕๖๓    

วนัที ่๑๑/๖/๒๕๖๓

๖

ผลิตสือ่multimedia(คลิปสัน้

 3-5 นำที) ของ

ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค

๕๒,๘๐๐.๐๐ ๕๒,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำย จิระศกัดิ ์ กมล ๕๒,๘๐๐.๐๐ นำย จิระศกัดิ ์ กมล ๕๒,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๒/๒๕๖๓    

วนัที ่๑๑/๖/๒๕๖๓

๗
เหมำปฏบิตัิงำนของฝ่ำย

บริหำรทัว่ไป
๗๗,๔๐๐.๐๐ ๗๗,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญ็จมำศ  พนัทวี ๗๗,๔๐๐.๐๐ นำงสำวเบญ็จมำศ  พนัทวี ๗๗,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๓/๒๕๖๓    

วนัที ่๒๒/๖/๒๕๖๓

๘
เหมำปฏบิตัิงำนกลุม่สือ่สำร

องค์กร
๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยก้องภพ  แก้วประภำ ๓๖,๐๐๐.๐๐ นำยก้องภพ  แก้วประภำ ๓๖,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๔/๒๕๖๓    

วนัที ่๒๒/๖/๒๕๖๓

๙
เหมำปฏบิตัิงำนของฝ่ำย

บริหำรทัว่ไป
๔๔,๔๐๐.๐๐ ๔๔,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยำพชัร สีดำ ๔๔,๔๐๐.๐๐ นำงสำวปิยำพชัร สีดำ ๔๔,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๕/๒๕๖๓    

วนัที ่๒๒/๖/๒๕๖๓

๑๐
ติดตัง้และย้ำยจดุบริกำร

ระบบเครือข่ำย lan
๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก. ซีเอส ล็อกซอินโฟ มหำชน ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บจก. ซีเอส ล็อกซอินโฟ มหำชน ๑๕๖,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๖/๒๕๖๓    

วนัที ่๒๒/๖/๒๕๖๓

๑๑ ซอ่มห้องน ำ้ชำยและหญิง ๑,๖๓๗.๑๐ ๑,๖๓๗.๑๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคง่ซง่ฮวด ๑,๖๓๗.๑๐ ร้ำน เคง่ซง่ฮวด ๑,๖๓๗.๑๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๑๐๗/๒๕๖๓    

วนัที ่๒๒/๖/๒๕๖๓

๑๒

โครงกำรสง่เสริมจริยธรรม

สถำนประกอบกำรผลิต

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ############ ประกวดรำคำ บจก.โนวำอินเตอร์แอ็ด ๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐ บจก.โนวำอินเตอร์แอ็ด ๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

 สญัญำที ่๔๐/๒๕๖๓    วนัที่

 ๓๐/๔/๒๕๖๓



๑๓ ซือ้หมกึ ๖๕,๙๔๐.๐๐ ๖๕,๙๔๐.๐๐ 65940 พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๖๕,๙๔๐.๐๐ พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๖๕,๙๔๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บซ.พศ. ๑๔/๒๕๖๓    วนัที่

 ๑๔/๔/๒๕๖๓

๑๔ ซือ้วสัดสุ ำนกังำนไฟฟ้ำ ๒๘,๐๘๗.๕๐ ๒๘,๐๘๗.๕๐ เฉพำะเจำะจง กิจทวทีรัพย์ ๒๘,๐๘๗.๕๐ กิจทวทีรัพย์ ๒๘,๐๘๗.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บซ.พศ. ๑๕/๒๕๖๓    วนัที่

 ๒๗/๕/๒๕๖๓

๑๕ ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ๓๓,๙๓๐.๐๐ ๓๓,๙๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๓๓,๙๓๐.๐๐ พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๓๓,๙๓๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บซ.พศ. ๑๖/๒๕๖๓    วนัที่

 ๑๑/๖/๒๕๖๔

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซ้ือหรือจ้าง รายชื่อ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างบริหารจัดการ ตัวชี้วดัคบส. 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลศรี พุม่พวง 60,000.00 น.ส.กมลศรี พุม่พวง 60,000.00  - ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ คบจ.71/2563 ลว. 1 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

2 จัดจ้างถ่ายเอกสาร สรุปผลการ 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บ.หกหนึง่เจ็ด จ ากกัด 26,322.00 บ.หกหนึง่เจ็ด จ ากกัด 26,322.00  - ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ คบจ.72/2563 ลว. 15 มิย.63

ด าเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

จ านวน 120 เล่ม /เล่มละ 205 บาท ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในพืน้ที ่ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ชัยนนัท ์ 5,400.00 นายเกรียงไกร ชัยนนัท ์ 5,400.00 สืบราคาจากท้องตลาด คบจ.73/2563 ลว.10 มิย.63

จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

วนัที ่22-24 มิย.63 

4 จัดจ้างสรุปการขออนญุาตฯ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวภิา วฒันเสรี 200,000.00 นางสาวพรวภิา วฒันเสรี 200,000.00  - ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ คบจ.74/2563 ลว. 17 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5 จัดจ้างท างาสารบรรณฯ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวาวชุติมา คันธกิ 30,000.00 นางสวาวชุติมา คันธกิ 30,000.00  - ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ คบจ.75/2563 ลว. 30 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 13  กรกฎาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

6 จัดจ้างท างานธรุการฯ 64,500.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แปน้กลม 64,500.00 นางสาวประภาพร แปน้กลม 64,500.00  - ใช้หลักเกณฑ์ราคาและ คบจ.76/2563 ลว. 30 มิย.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคุณภาพดี

7 จัดจ้างรวบรวมและน าเข้าฯ 61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระววีรรณ ปรานพรม 61,500.00 นางสาวระววีรรณ 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 จัดจ้างท างานพสัดุฯ 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

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ นง 6618 3,424.00                3,424.00          เฉพำะเจำะจง สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 3,424.00                        สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 3,424.00                             
รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 11/2563

ลว. 2 มิ.ย. 63

2
ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 21 รำยกำร 20,564.30              20,564.30        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 20,564.30 ร้ำนคุ้มแก้ว 20,564.30 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 12/2563

ลว. 22 มิ.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเคร่ืองส ำอำง).......

วนัที ่  30   เดือน มิถนุำยน  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำทีแ่นบ



3
จ้ำงท ำป้ำยบอกทำงห้อง

ประชมุและป้ำยกองฯ

5,296.50                5,296.50          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเซนซ์ควอลิตีอ้ำร์ต 5,296.50 ร้ำน เอสเซนซ์ควอลิตีอ้ำร์ต 5,296.50 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 158/2563

ลว. 1 มิ.ย. 63

4

จ้ำงทำสี ซอ่มแซมบำนประตู

ห้อง และติดตัง้เต้ำรับไฟ

36,059.00              36,059.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกดั 36,059.00 บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกดั 36,059.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 159/2563

ลว. 5 มิ.ย. 63

5

จ้ำงท ำเอกสำร

ประชำสมัพนัธ์แจ้งขอควำม

ร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรให้

สง่ข้อมลูสถำนประกอบกำร 

คสอ. เพ่ือยืนยนักำรประกอบ

กิจกำร

39,875.50              39,875.50        เฉพำะเจำะจง สำมชยั 39,875.50 สำมชยั 39,875.50 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 160/2563

ลว. 16 มิ.ย. 63

6

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค.-ก.ย. 63) 59,130.00              59,130.00        เฉพำะเจำะจง นำยกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 59,130.00 นำยกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 59,130.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 161/2563

ลว. 25 มิ.ย. 63

7

จ้ำงเปลีย่นทอ่ระบำยน ำ้ทิง้

เคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลข

ครุภณัฑ์ ส.4/62 และ ส.7/62

2,140.00                2,140.00          เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,140.00 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,140.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 162/2563

ลว. 25 มิ.ย. 63

8
คำ่จ้ำงตรวจวเิครำะห์

แอลกอฮอล์

200,000.00            200,000.00      เฉพำะเจำะจง SGS Thailand 200,000.00 SGS Thailand 200,000.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 163/2563

ลว. 26 มิ.ย. 63

9

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 88,590.00              88,590.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉันทนำ  แสวงผล 88,590.00 น.ส.ฉันทนำ  แสวงผล 88,590.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 164/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

10

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 72,960.00              72,960.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ชตุิมำ  หณุเวช 72,960.00 น.ส.ชตุิมำ  หณุเวช 72,960.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 165/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

11

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.วลิำวรรณ แดนสลดั 47,250.00 น.ส.วลิำวรรณ แดนสลดั 47,250.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 166/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

12

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ  ตรีภพ 47,250.00 น.ส.สนิุสำ  ตรีภพ 47,250.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 167/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63



13

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชชำพร ลิม้ประไพพงษ์ 45,000.00 น.ส.พิชชำพร ลิม้ประไพพงษ์ 45,000.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 168/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

14

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.รมณีย์  กระแซง 45,000 บำท น.ส.รมณีย์  กระแซง 45,000 บำท  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 169/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

15

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 34,650.00              34,650.00        เฉพำะเจำะจง นำยมนสั  คมัภริำนนท์ 34,650.00 นำยมนสั  คมัภริำนนท์ 34,650.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 170/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

16

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 66,990.00              66,990.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำลยั  กงวงศ์ 66,990.00 น.ส.พจนำลยั  กงวงศ์ 66,990.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 171/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

17

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 57,420.00              57,420.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.กลัยกร  สิทธิกำร 57,420.00 น.ส.กลัยกร  สิทธิกำร 57,420.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 172/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

18

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 71,820.00              71,820.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.พจวรรณ ชโลธร 71,820.00 น.ส.พจวรรณ ชโลธร 71,820.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 173/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

19

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 85,380.00              85,380.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทนำ  บรรจงเกตุ 85,380.00 น.ส.จนัทนำ  บรรจงเกตุ 85,380.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 174/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

20

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.นนัทิกำนต์ หนเูทียม 47,250.00 น.ส.นนัทิกำนต์ หนเูทียม 47,250.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 175/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

21

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 42,840.00              42,840.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิศณพุงศ์  กำละพนัธ์ 42,840.00 นำยพิศณพุงศ์  กำละพนัธ์ 42,840.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 176/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

22

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 40,950.00              40,950.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพวรรณ  ฟักเงิน 40,950.00 นำงสำวทิพวรรณ  ฟักเงิน 40,950.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 177/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

23

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 39,000.00              39,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนำภรณ์  เชือ้เมืองพำน 39,000.00 นำงสำวธนำภรณ์  เชือ้เมืองพำน 39,000.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 178/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63



24

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 60,570.00              60,570.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 60,570.00 น.ส.จไุรรัตน์ บญุสวน 60,570.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 179/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

25

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 54,690.00              54,690.00        เฉพำะเจำะจง นำยธีรยทุธ  ผ่องฉวี 54,690.00 นำยธีรยทุธ  ผ่องฉวี 54,690.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 180/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

26

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 36,840.00              36,840.00        เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 36,840.00 นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 36,840.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 181/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

27

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 33,180.00              33,180.00        เฉพำะเจำะจง นำยพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค ำ 33,180.00 นำยพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค ำ 33,180.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 182/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

28

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 34,410.00              34,410.00        เฉพำะเจำะจง นำยณฏัฐพล ยอดด ำเนิน 34,410.00 นำยณฏัฐพล ยอดด ำเนิน 34,410.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 183/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

29

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 77,160.00              77,160.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์  ด้วงจำด 77,160.00 น.ส.พรทิพย์  ด้วงจำด 77,160.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 184/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

30

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 86,400.00              86,400.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร  เฉลียงพงษ์ 86,400.00 น.ส.จิรำพร  เฉลียงพงษ์ 86,400.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 185/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

31

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 85,110.00              85,110.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 85,110.00 น.ส.สวุรรณีย์ ผนัผิน 85,110.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 186/2563

ลว. 29 มิ.ย. 63

32

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 150,000.00            150,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงนฤภำ  วงศ์ปิยะรัตนกลุ 150,000.00 นำงนฤภำ  วงศ์ปิยะรัตนกลุ 150,000.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 187/2563

ลว. 30 มิ.ย. 63

33

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 56,220.00              56,220.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนัยทิพย์  ชยำนนัท์ 56,220.00 นำงสำวธนัยทิพย์  ชยำนนัท์ 56,220.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 188/2563

ลว. 30 มิ.ย. 63

34

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 52,620.00              52,620.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.มชัฌมำภรณ์  สขุพฒัน์ธี 52,620.00 น.ส.มชัฌมำภรณ์  สขุพฒัน์ธี 52,620.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 189/2563

ลว. 30 มิ.ย. 63



35

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 87,480.00              87,480.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 87,480.00 นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 87,480.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 190/2563

ลว. 30 มิ.ย. 63

36

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 50,100.00              50,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 50,100.00 นำงสำวชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 50,100.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 191/2563

ลว. 30 มิ.ย. 63

37

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.ค. - ก.ย. 63) 45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกลุรัตน์  บวัชมุ 45,000.00 นำงสำวกลุรัตน์ บวัชมุ 45,000.00  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 192/2563

ลว. 30 มิ.ย. 63

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 โต๊ะท ำงำน 2 ตวั 8,988.00                8,988.00          เฉพำะเจำะจง กิจทวทีรัพย์ กิจทวทีรัพย์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ เลขที ่

 = 8,988 บำท  = 8,988 บำท บซ.ว.  9/63 ลว.4 มิย..63

2 ปรับปรุงซ่ิมห้องท ำงำน 34,347.00              34,347.00        เฉพำะเจำะจง บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพร์ส จก. บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 =   34,347 บำท  =   34,347 บำท บจ.ว. 82/63 ลว. 16 มิย.63

3 ซอ่มเคร่ืองมลัติมีเดีย 26,215.00              26,215.00        เฉพำะเจำะจง บ.ฟลูริชไชท์ จก. บ.ฟลูริชไชท์ จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

โปรเจคเตจอร์  = 26,215  บำท  = 26,215  บำท บจ.ว. 83/63 ลว. 16 มิย.63

4 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 61,590.00              61,590.00        เฉพำะเจำะจง นส.พรรณรัตน์  ขนุมิน นส.พรรณรัตน์  ขนุมิน  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำยก่อนออกสู่  =  61,590  บำท  =  61,590  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 84/63 ลว. 25  มิย.63

ตฃสด กค- กย.63

5 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนให้ค ำ 43,500.00              43,500.00        เฉพำะเจำะจง นส.กำญจมล  จ ำปำสกั นส.กำญจมล  จ ำปำสกั  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

แนะน ำด้ำนกำรขออนญุำต  =   43,500  บำท  =   43,500  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 85/63 ลว. 25  มิย.63

วตัถอุนัตรำย กค - กย.63

(ช่ือหน่วยงำน)..กองควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่......25.... เดือน ..มิถนุำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  มิถนุำยน 2563



6

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 38,670.00              38,670.00        

เฉพำะเจำะจง

นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  = 38,670  บำท  = 38,670  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 86/63 ลว. 25  มิย.63

ตฃสด กค- กย.63

7 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 37,080.00              37,080.00        เฉพำะเจำะจง นส. ศศิวรรณ  เสำเสริมศรี นส. ศศิวรรณ  เสำเสริมศรี  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  = 37,080  บำท  = 37,080  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 87/63 ลว. 25  มิย.63

ตฃสด กค- กย.63

8 จ้ำงเหมำปฏบิตีิงำนฝ่ำยบริหำร 54630 54,630.00 เฉพำะเจำะจง นส.  ดำรุณี  จิตประสำน นส.  ดำรุณี  จิตประสำน  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ทัว่ไป กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย  = 54,630 บำท  = 54,630 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 88/63 ลว. 25  มิย.63

กค. - กย.63

9 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนให้ค ำ 43,500.00              43,500.00        เฉพำะเจำะจง นส. กชัยดำ  ยิง่วฒันไกร นส. กชัยดำ  ยิง่วฒันไกร  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

แนะน ำด้ำนกำรขออนญุำต  =   43,500  บำท  =   43,500  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 89/63 ลว. 25  มิย.63

วตัถอุนัตรำย กค - กย.63

10 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ก ำกบั 54,630.00              54,630.00        เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัณิชำ  วงษ์ค ำภำ นส.ณฐัณิชำ  วงษ์ค ำภำ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  =   54,630 บำท  =   54,630 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 90/63 ลว. 25  มิย.63

ตฃสด กค- กย.63

11 จ้ำงเหมำปฏบิตีิงำนกลุม่พฒันำ 54,330.00              54,330.00        เฉพำะเจำะจง นส.เกศินี   วงศ์ไชย นส.เกศินี   วงศ์ไชย  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ระบบวตัถอุนัตรำย  =   54,330บำท  =   54,330บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 91/63 ลว. 25  มิย.63

กค. - กย.63

12 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนพนกังำน 47,880.00              47,880.00        เฉพำะเจำะจง นำยอน ุ เขียวสอำด นำยอน ุ เขียวสอำด  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ขบัรถยนต์สว่นรำชกำร กลุม่  =   47,880  บำท  =   47,880  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 92/63 ลว. 25  มิย.63

ควบคมุวตัถอุนัตรำย กค-กย.63

13 จ้ำงเหมำปฏบิตีิงำนฝ่ำยบริหำร 36,120.00              36,120.00        เฉพำะเจำะจง นำยวนัชยั   แก้วด้วง นำยวนัชยั   แก้วด้วง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ทัว่ไป กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย  =  36,120    บำท  =  36,120    บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 93/63 ลว. 25  มิย.63



กค. - กย.63

14 จ้ำงเหมำปฏบิตีิงำนฝ่ำยบริหำร 37,800.00              37,800.00        เฉพำะเจำะจง นส.มลัลิกำ  กนัทำ นส.มลัลิกำ  กนัทำ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ทัว่ไป กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย  = 37,800  บำท  = 37,800  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 94/63 ลว. 25  มิย.63

กค. - กย.63

15 จ้ำงเหมำปฏบิตีิงำนฝ่ำยบริหำร 28,080.00              28,080.00        เฉพำะเจำะจง นส.วชิรำพร  เครือวงค์ปิง นส.วชิรำพร  เครือวงค์ปิง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที ่

ทัว่ไป กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย  = 28,080 บำท  = 28,080 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 95//63 ลว. 25  มิย.63

กค. - กย.63

แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จดัจา้งเจา้หน้าที่เหมาปฏิบัติงาน -                  -             จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงนายกษิดิศ กาววไิล นายกษิดิศ กาววไิล  - มีคุณสมบัติครบถ้วน บจ.ศรป.   73/2563

เสนอราคา - บาท ราคาจา้ง - บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่  2 มิถุนายน 2563 

 ยกเลิก

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มแซมประต ูผนงั

กัน้ห้อง พืน้ทีห้่องเก็บเอกสำร

 กองผลิตภณัฑ์สมนุไพร ชัน้ 4

 อำคำร 2

98,975.00              98,975.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 98,975.00                      บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 98,975.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 108/2563

ลว. 11 มิ.ย. 63

2 จ้ำง นำยธนวฒัน์ คมัภร์ี        

      (มิถนุำยน-สิงหำคม 

2563)                     (เงิน

รำยได้ อย.)

45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยธนวฒัน์ คมัภร์ี 45,000.00                      นำยธนวฒัน์ คมัภร์ี 45,000.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 10/2563

ลว. 17 มิ.ย. 63

และรำคำทีแ่นบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภณัฑ์สมนุไพร (ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป).......

วนัที ่  30   เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......มิถุนายน2563...............

(ชื่อหน่วยงาน)....ศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)......

วันที่...30.....เดือน...มิถุนายน..พ.ศ....2563...

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



3 จ้ำงพฒันำและจดัท ำ

หลกัสตูรบทเรียนออนไลน์ 

(E-learning) ส ำหรับกำร

อบรมเก่ียวกบักำรควบคมุ

คณุภำพมำตรฐำนผลิตภณัฑ์

สมนุไพร

25,000.00              25,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงอำรยำ ก้องพำนิชกลุ 25,000.00                      นำงอำรยำ ก้องพำนิชกลุ 25,000.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 109/2563

ลว. 17 มิ.ย. 63

4 จดัจ้ำงจดัท ำโครงสร้ำงและ

ระบบงำนหน่วยตรวจและ

ประเมินผลิตภณัฑ์สมนุไพร

400,000.00            400,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงเกศินี  วลีอิทธิกลุ 400,000.00                    นำงเกศินี  วลีอิทธิกลุ 400,000.00                         รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 110/2563

ลว. 17 มิ.ย. 63

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,720.00                2,720.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,720.00                        ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,720.00                             รำคำไมเ่กินงบประมำณ

6 จ้ำงพนัทอ่เก็บสำยไฟ

เคร่ืองปรับอำกำศ ซยัโจ เด็น

กิ ขนำด 28,000 บทีีย ูห้อง 

406 หมำยเลขครุภณัฑ์ พ.1/

๕7 อ.

535.00                   535.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 535.00                           ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 535.00                                รำคำไมเ่กินงบประมำณ

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,744.00                4,744.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 4,744.00                        ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 4,744.00                             รำคำไมเ่กินงบประมำณ

8 จ้ำงซอ่มรถยนต์ TOYOTA 

HIACE หมำยเลขทะเบยีน 

นง5228 สีบรอน

20,400.00              20,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 20,400.00                      ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 20,400.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 111/2563

ลว. 29 มิ.ย. 68

9 จ้ำง นำงสำว จฑุำรัตน์ วงั

ชนะชยั     (กรกฎำคม-

กนัยำยน 2563)

57,960.00              57,960.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำว จฑุำรัตน์ วงัชนะชยั 57,960.00                      นำงสำว จฑุำรัตน์ วงัชนะชยั 57,960.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 112/2563

ลว. 30 มิ.ย. 68

10 จ้ำง นำงสำวเบญจรัตน์ 

กระแสฉัตร(กรกฎำคม-

กนัยำยน 2563)

48,000.00              48,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร 48,000.00                      นำงสำว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร 48,000.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 113/2563

ลว. 30 มิ.ย. 68

11 จ้ำง นำยอฐัขะวญิ ชตุิรัฐิติ

กำล      (กรกฎำคม-กนัยำยน

 2563)

55,380.00              55,380.00        เฉพำะเจำะจง นำยอฐัขะวญิ ชตุิรัฐิติกำล 55,380.00                      นำยอฐัขะวญิ ชตุิรัฐิติกำล 55,380.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 114/2563

ลว. 30 มิ.ย. 68

12 จ้ำง นำงสำวอรุณรุ่งรัศมี รัก

ทอง       (กรกฎำคม-

กนัยำยน 2563)

48,000.00              48,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 48,000.00                      นำงสำวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 48,000.00                           รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.สมพ 115/2563

ลว. 30 มิ.ย. 68

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 เชำ่ระบบในกำรให้บริกำร 

smart counter service ณ 

ศนูย์บริกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

เบด็เสร็จ

486,400.- บำท 486,400.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

 ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 486,400.- บำท

บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ 

ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ำกดั

รำคำทีเ่ชำ่ 486,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะเชำ่

สนบ.จ 176/2563

5 มิ.ย.63

2 จ้ำงเหมำบริกำรรับเร่ืองเข้ำ-

ออก ในกำรอนญุำตและให้

ค ำปรึกษำของส ำนกังำนฯ

498,000.- บำท 498,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอนซลัติง้

 จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 498,000.- บำท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอนซลัติง้ 

จ ำกดั

รำคำทีจ้่ำง 498,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สนบ.จ 177/2563

5 มิ.ย.63

3 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือ

สนบัสนนุกำรพฒันำระบบ

กำรให้ค ำปรึกษำและ

ประเมินผลิตภณัฑ์สขุภำพ

และนวตักรรมในภำวะฉกุเฉิน

25,000.- บำท 25,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติกำนต์ เพำะโภชน์

รำคำทีเ่สนอ 25,000.- บำท

นำงสำวฐิติกำนต์ เพำะโภชน์

รำคำทีจ้่ำง 25,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สนบ.จ 178/2563

5 มิ.ย.63

4 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมิน

ข้อมลู และทบทวนข้อมลูยำ

30,000.- บำท 30,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.เพชรศรินทร์  หอพตัรำภรณ์

รำคำทีเ่สนอ 30,000.- บำท

น.ส.เพชรศรินทร์  หอพตัรำภรณ์

รำคำทีจ้่ำง 30,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สนบ.จ 179/2563

8 มิ.ย.63

4 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมิน

ข้อมลู และทบทวนข้อมลูยำ

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ชยำภำ  ปัดถำมงั

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

น.ส.ชยำภำ  ปัดถำมงั

รำคำทีจ้่ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สนบ.จ 180/2563

8 มิ.ย.63

6 จ้ำงเหมำออกแบบ

กระบวนกำร และด ำเนินกำร

รับค ำขอกำรขอจดทะเบยีน

สถำนประกอบกำรน ำเข้ำ

และผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 

ในชว่งสถำนกำรณ์โควดิ 19 

ณ ศนูย์บริกำรผลิตภณัฑ์

สขุภำพเบด็เสร็จ

85,000.- บำท 85,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนศุรำ  ธนำมี

รำคำทีเ่สนอ 85,000.- บำท

นำงสำวอนศุรำ  ธนำมี

รำคำทีจ้่ำง 85,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สนบ.จ 181/2563

8 มิ.ย.63

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

กองผลิตภณัฑ์สขุภำพนวตักรรมและกำรบริกำร

วนัที ่30 เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ



7 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมิน

ข้อมลู และทบทวนข้อมลูยำ

30,000.- บำท 30,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส. นภศั นิยม

รำคำทีเ่สนอ 30,000.- บำท

น.ส. นภศั นิยม

รำคำทีจ้่ำง 30,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สนบ.จ 182/2563

8 มิ.ย.63

8 จ้ำงเหมำปรับปรุง

กระบวนกำรรับเร่ืองเข้ำ-ออก

โดยใช้ระบบนดัหมำย

และตรวจเอกสำรลว่งหน้ำ

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ อย.

285,000.- บำท 285,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนศุรำ  ธนำมี 

รำคำทีเ่สนอ 285,000.- บำท

นำงสำวอนศุรำ  ธนำมี 

รำคำทีจ้่ำง 285,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สนบ.จ 183/2563

8 มิ.ย.63


