แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
(ชื่อหน่วยงำน)....กลุม่ ตรวจสอบภำยใน......
ลำดับที่

1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

จัดซือ้ วัสดุ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

2,540.00

2,540.00

วันที่.....28...... เดือน....เมษำยน...... พ.ศ. 2563
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

และรำคำทีเ่ สนอ
เฉพำะเจำะจง

บ.ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
รำคำ 2,540 บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

บ.ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
รำคำ 2,540 บำท

หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่
เป็ นมำตรฐำน

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
ตสน.ซ.2/2563
ลว. 10 เมษำยน 2563

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2563
ชื่อหน่วยงำน ........กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร..........
วันที่ 5 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563

ลำดับ
ที่

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อ

ผูท้ ไี่ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
และรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

รำคำทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ไม่มีจดั ซือ้ จัดจ้ำง

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้ำงปฏิบตั ิงำนหน้ำห้องรอง 3

2

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยช่วยอำนวย
กำร

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง
138,000.-บำท

114,900.-บำท

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

138,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

114,900.-บำท

เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 30 เมษำยน 2563
ผูเ้ สนอรำคำ
รำยชื่อ
น.ส.พวงเพ็ญ กลำงรักษ์

นำยสมภพ เสมำทอง

รำคำทีเ่ สนอ
138,000.-บำท

114,900.-บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
น.ส.พวงเพ็ญ กลำงรักษ์
138,000.-บำท

โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.สล. 163/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 164/2563
ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

นำยสมภพ เสมำทอง

114,900.-บำท

ประมำณ

ลำดับที่

3

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยช่วยอำนวย
กำร

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

61,230.-บำท

61,230.-บำท

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 165/2563
ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

น.ส. พัชรินทร์ เอกมำตย์

61,230.-บำท

น.ส. พัชรินทร์ เอกมำตย์

61,230.-บำท

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
4

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยช่วยอำนวย
กำร

53,400.-บำท

53,400.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำงอนุษรำ พุม่ ขู่

53,400.-บำท

นำงอนุษรำ พุม่ ขู่

53,400.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

5

จ้ำงซ่อมรถยนต์ ฯ

8,000.-บำท

8,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

8,000.-บำท

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

8,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 167/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

99,000.-บำท

99,000.-บำท

บจ.สล. 166/2563
ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

6

จ้ำงพิมพ์สมุดทำเนียบนำมฯ

เฉพำะเจำะจง

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

99,000.-บำท

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

99,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 168/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

7

จ้ำงเย็บผ้ำคลุมโต๊ะห้องประชุม 37,717.50.-บำท 37,717.50.-บำท เฉพำะเจำะจง
จำนวน 45 ชุด

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด

37,717.50.-บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด

37,717.50.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 169/2563
ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

8

จ้ำงซ่อมรถยนต์ นำ้ มันเครื่องหมด 21,000.-บำท

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

21,000.-บำท

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

21,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 170/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 14 เม.ย. 2563

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 171/2563
ลงวันที่ 14 เม.ย. 2563

21,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

หมำยเลขทะเบียน นง - 8115
นม.

9

รือ้ และติดตัง้ คิว้ บันไดกันลืน่
อำคำร 2-3 ชัน้ 1-2

22,960.-บำท

22,960.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

22,960.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

22,960.-บำท

ประมำณ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

10 จ้ำงเปลีย่ นอะไหล่ลิฟต์ฯ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

50,268.60 บำท

50,268.60 บำท

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 172/2563
ลงวันที่ 15 เม.ย. 2563

บริษัท รุง่ เจริญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จำกัด

50,268.60 บำท

บริษัท รุง่ เจริญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จำกัด

50,268.60 บำท

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
11 จ้ำงเปลีย่ นอะไหล่ลิฟต์ฯ

14,926.50 บำท

14,926.50 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท รุง่ เจริญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จำกัด

14,926.50 บำท

บริษัท รุง่ เจริญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จำกัด

14,926.50 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 173/2563
ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

12 จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ

3,200.-บำท

3,200.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

3,200.-บำท

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

3,200.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 174/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

13 จ้ำงสแกนแบบแปลนฯ

17,500.-บำท

17,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท 760 ไอ อำร์คิเทค
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

17,500.-บำท

บริษัท 760 ไอ อำร์คิเทค
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

17,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 175/2563
ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

14 รือ้ พร้อมติดตัง้ ตูเ้ หล็กรำงเลือ่ น
4 รำยกำร

28,000.-บำท

28,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

28,000.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

28,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 176/2563
ลงวันที่ 23 เม.ย. 2563

15 ซ่อมประตูกระจกบำนเลือ่ น

34,989.-บำท

34,989.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

34,989.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

34,989.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 177/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บซ.สล. 34/2563
ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

ทำงเข้ำอกกอำคำร 1,2,3

16 จัดซือ้ แอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำควำม 10,260.-บำท
สะอำดฆ่ำเชือ้ จำนวน 27 ขวด

10,260.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้
เซอร์วสิ จำกัด

10,260.-บำท

บริษัท ป.รำชำ ออโต้
เซอร์วสิ จำกัด

10,260.-บำท

ประมำณ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

17 จัดซือ้ แบตเตอรี่รถยนต์ ฯ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

2,600.-บำท

2,600.-บำท

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 35/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

8,000.-บำท

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

8,000.-บำท

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
18 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

36,700.-บำท

36,700.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

36,700.-บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

36,700.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

19 ซือ้ วัสดุสำนักงำน 21 รำยกำร

47,418.บำท

47,418.บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้

47,418.บำท

บริษัท ป.รำชำ ออโต้

47,418.บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บซ.สล. 37/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

เซอร์วสิ จำกัด

20 ซือ้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
รยกำรกระดำษชำระม้วน
ใหญ่ 240 ม้วน

เซอร์วสิ จำกัด

บซ.สล. 36/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

17,520.-บำท

17,520.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เปเปอร์ แอนด์
มอร์ จำกัด

17,520.-บำท

บริษัท เปเปอร์ แอนด์
มอร์ จำกัด

17,520.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 38/2563
ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563

21 ซือ้ กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม 36,808.บำท
A4

36,808.บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดับเบิล้ เอ ดิจิตอลฯ

36,808.บำท

บริษัท ดับเบิล้ เอ ดิจิตอลฯ

36,808.บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 39/2563
ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน เมษำยน 2563
ลำดับที่
1

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง
จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 37,900
งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

37,900

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
ร้ำน เจเอสคอมพิเวอตร์
เสนอรำคำ 37,900 บำท

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
ร้ำน เจเอสคอมพิเวอตร์
รำคำจ้ำง 37,900 บำท

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.กยผ.141/63
ลงวันที่ 7 เมษำยน 2563

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

2

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

98,250

98,250

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลีกำ้ บิสสิเนส จำกัด
เสนอรำคำ 98,250 บำท

บริษัท ลีกำ้ บิสสิเนส จำกัด
รำคำจ้ำง 98,250 บำท

3

จ้ำงจัดพิมพ์สรุปกำรประชุมวิชำกำรงำน49,000

49,000

เฉพำะเจำะจง

บริษัท บอร์น ทูบี พับลิสชิ่ง จำกัด

บริษัท บอร์น ทูบี พับลิสชิ่ง จำกัด

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.กยผ.143/63

เสนอรำคำ 49,000 บำท

รำคำจ้ำง 49,000 บำท

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2563

บริษัท แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท์ ฯ
เสนอรำคำ 65,655.82 บำท

บริษัท แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท์ ฯ
รำคำจ้ำง 65,655.82 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

คุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ

4

จ้ำงติดตัง้ เนทป้องกันนก

65,655.82

65,655.82

เฉพำะเจำะจง

บซ.กยผ.142/63
ลงวันที่ 7 เมษำยน 2563

บจ.กยผ.144/63
ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
5

จ้ำงเหมำซ่อมแซมปรับปรุงห้องศูนย์ควำม
274,027

274,027

เฉพำะเจำะจง

ร่วมมือระหว่ำงประเทศ ห้อง 515 ชัน้ 5
อำคำร 5

6

จ้ำงเหมำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำม
55,000
ปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

55,000

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ชอว์ไวซ์ จำกัด

บริษัท ชอว์ไวซ์ จำกัด

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.กยผ.145/63

เสนอรำคำ 274,027 บำท

รำคำจ้ำง 274,027 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

ลงวันที่ 10 เมษำยน 2563

นำงกุลนำถ ปทุมสูติ

นำงกุลนำถ ปทุมสูติ

เสนอรำคำ 55,000 บำท

รำคำจ้ำง 55,000 บำท

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

บจ.กยผ.146/63
ลงวันที่ 10 เมษำยน 2563

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

7

จ้ำงพิมพ์สมุดประจำตัวสำหรับผูท้ มี่ ีภำวะ
99,600
พร่องเอ็นไซม์ จี-6พีดี

99,600

เฉพำะเจำะจง

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟิ คฯ
เสนอรำคำ 99,600 บำท

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟิ คฯ
รำคำจ้ำง 99,600 บำท

บจ.กยผ.147/63
ลงวันที่ 10 เมษำยน 2563

8

จ้ำงเปลีย่ นมอเตอร์พดั ลมและล้ำงเติมน66,000
ำ้ ยำ
ห้อง Server อำคำร 1 ชัน้ 4
ศูนย์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ

66,000

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก
เสนอรำคำ 66,000 บำท

นำยพงศกร เรืองมำก
รำคำจ้ำง 66,000 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

9

จ้ำงซ่อมแซมอุดรอยรั่วท่อระบำยนำ้ ทิง้

ฐำปนีย ์ แอร์เซอร์วสิ

ฐำปนีย ์ แอร์เซอร์วสิ

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.กยผ.149/63

เสนอรำคำ 909.50 บำท

รำคำจ้ำง 909.50 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

ลงวันที่ 16 เมษำยน 2563

หน่วยงำน

909.50

909.50

เฉพำะเจำะจง

ห้อง 515 หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ ช.1อ/60

บจ.กยผ.148/63
ลงวันที่ 16 เมษำยน 2563
ยกเลิกใบสั่ง

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
10 จ้ำงเหมำจับคูร่ หัส ICD-TM
70,000
กับรหัส MedDRA Version และจัดทำคูม่ ือ
กำรเลือกรหัส MedDRA

70,000

เฉพำะเจำะจง

นำงอลิศรำ แสงวิรุณ สุจริต
เสนอรำคำ 70,000 บำท

นำงอลิศรำ แสงวิรุณ สุจริต
รำคำจ้ำง 70,000 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

บจ.กยผ.150/63
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2563

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
11 ซือ้ (ต่ออำยุสมำชิก)หนังสืออ้ำงอิงในรูปแบบ
58,440
Onlineและหนังสืออ้ำงอิงในรูปแบบเล่ม

58,440

เฉพำะเจำะจง

หจก.บำงกอกเคมำร์ท
เสนอรำคำ 58,440 บำท

หจก.บำงกอกเคมำร์ท
รำคำจ้ำง 58,440 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจซ.กยผ.151/63
ลงวันที่ 28 เมษำยน 2563

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

12 ซือ้ วัสดุสำนักงำน

72,471.10

72,471.10

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด
เสนอรำคำ 72,471.10 บำท

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด
รำคำจ้ำง 72,471.10 บำท

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บจซ.กยผ.152/63
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2563

งำนและประโยชน์ตอ่
13 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรจัดกำรระบบ
27,000
สำรสนเทศ

27,000

เฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรจัดกำรระบบ
27,000

27,000

เฉพำะเจำะจง

สำรสนเทศ

นำยกิตติพงษ์ หำเรือนพุฒิ
เสนอรำคำ 27,000 บำท

นำยกิตติพงษ์ หำเรือนพุฒิ
รำคำจ้ำง 27,000 บำท

นำยศุภณัฐ สุขมำก

นำยศุภณัฐ สุขมำก

เสนอรำคำ 27,000 บำท

รำคำจ้ำง 27,000 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บจ.กยผ.153/63
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563

บจ.กยผ.154/63
ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
15 จ้ำงเช่ำวงจรอินเตอร์เน็ต (Internet) 395,000
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2563

395,000

e-bidding

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
เสนอรำคำ บำท
เสนอรำคำ 395,000 บำท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
เสนอรำคำ บำท
รำคำจ้ำง 395,000 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

สัญญำจ้ำงเลขที่ 41/2563
ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
16 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล3,980,000
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2563

3,900,000

e-bidding

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์
แอพพลิเคชั่น

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์
แอพพลิเคชั่น

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

สัญญำจ้ำงเลขที่ 43/2563
ลงวันที่ 13 เมษำยน 2563

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เสนอรำคำ 3,900,000 บำท

17 โครกำรปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงำน 1,450,000
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2563

1,500,000

คัดเลือก

บริษัท ฟิ ลทู จำกัด
เสนอรำคำ 1,500,000 บำท

รำคำจ้ำง 3,900,000 บำท

บริษัท ฟิ ลทู จำกัด
รำคำจ้ำง 1,450,000 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

สัญญำจ้ำงเลขที่ 46/2563
ลงวันที่ 16 เมษำยน 2563

งำนและประโยชน์ตอ่
18 โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนอำกำรไม่500,000
พงึ
ประสงค์จำกกำรใช้กญ
ั ชำทำงกำรแพทย์
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2563

500,000

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์
แอพพลิเคชั่น
เสนอรำคำ 5000,000 บำท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์
แอพพลิเคชั่น
รำคำจ้ำง 500,000 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
กลุม่ กฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ.2563
ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

1

จ้ำงเปลีย่ นแม็กเนติกคอนเท
รดเตอร์ และแคปสันคำปำซิ
เตอร์ เครื่องปรับอำกำศ ทำ
ซำกิ

3,852

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

3,852 รำคำที่ วิธีเฉพำะเจำะจง
เคยจ้ำงครัง้
สุดท้ำยภำยใน
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
ฐำปนีย ์ แอร์เซอร์วสิ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
ฐำปนีย ์ แอร์เซอร์วสิ 3,852 บำท

สัญญำจ้ำงเลขที่ 47/2563
ลงวันที่ 16 เมษำยน 2563

แบบ สขร.1
เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

เนื่องจำกแม็กเนติกคอนแทรค
เตอร์และแคปรันคำปำซิเตอร์
เครื่องปรับอำกำศเกิดกำรชำรุด
จึงจำเป็ นต้องเปลีย่ นให้อยูใ่ น
สภำพพร้อมใช้งำน

จ/9/2563 ลว. 1 เม.ย. 63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

2

จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำนพิมพ์
เอกสำร นำงสำวชื่นจิต ทอง
นพเก้ำ

47,100

47,100 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชื่นจิต ทองนพเก้ำ/47,100
รำคำทีเ่ คยจ้ำง
บำท
ครัง้ สุดท้ำย
ภำยใน
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

3

จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำนบันทึก
ข้อมูลกฎหมำย นำงสำวอนุ
ธิดำ ปัตตำนุสรณ์

53,100

53,100 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
รำคำทีเ่ คยจ้ำง
ครัง้ สุดท้ำย
ภำยใน
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

4

จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำนขับ
รถยนต์สว่ นรำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นง 5820
นนทบุรี นำยโดม จำสมศักดิ์

40,500

40,500 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
รำคำทีเ่ คยจ้ำง
ครัง้ สุดท้ำย
ภำยใน
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

นำงสำวชื่นจิต ทองนพเก้ำ/47,100
บำท

เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไป
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมคล่องตัว
และมีประสิทธิภำพ เห็นควร
จัดจ้ำงบุคคลมำปฏิบตั ิงำน
ด้ำนพิมพ์เอกสำร

จ/10/2563 ลว.2 เม.ย.63

นำงสำวอนุธิดำ ปั ตตำนุสรณ์/
53,100 บำท

นำงสำวอนุธิดำ ปั ตตำนุสรณ์/
53,100 บำท

เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไป
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมคล่องตัว
และมีประสิทธิภำพ เห็นควร
จัดจ้ำงบุคคลมำปฏิบตั ิงำน
ด้ำนบันทึกข้อมูลกฏหมำย

จ/11/2563 ลว.11 เม.ย 63

นำยโดม จำสมศักดิ์/40,500 บำท

นำยโดม จำสมศักดิ์/40,500 บำท

เนื่องจำกพนักงำนขับรถยนต์
ส่วนกลำงของกลุม่ กฎหมำย
อำหำรและยำได้เกษียณอำยุ
รำชกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ

จ/12/2563 ลว. 2 เม.ย.63

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงำน......สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์.......
วันที่ ๕ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

๑

ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

135,000.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
135,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุทธิดำ สนนุกิจ เสนอ
รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
นำงสำวสุทธิดำ สนนุกิจ เสนอ
รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๘๖/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

๒ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

81,840.00

81,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงษ์พนั ธ์ ทิมแตง
รำคำ ๘๑,๘๔๐ บำท

เสนอ

นำยพงษ์พนั ธ์ ทิมแตง
รำคำ ๘๑,๘๔๐ บำท

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๘๗/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๓ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

112,200.00

112,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
รำคำ ๑๑๒,๒๐๐ บำท

เสนอ

นำยสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
รำคำ ๑๑๒,๒๐๐ บำท

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๘๘/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๔ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

60,000.00

60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปุณญำนุช คุณปู ธำนินทร์
เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวปุณญำนุช คุณปู ธำนินทร์
เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๘๙/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๕ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

120,000.00

120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชญำดำ โอมนิธีรำ เสนอ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวชญำดำ โอมนิธีรำ เสนอ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๐/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๖

120,000.00

120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณธษำ มลคลหัตถี เสนอ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวณธษำ มลคลหัตถี เสนอ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๑/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

๗ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

120,000.00

120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกั ดื สุขกิจ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

๘ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

127,200.00

127,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิสทุ ธิ์พนั ธุ์ ฉำยแสง เสนอ
รำคำ ๑๒๗,๒๐๐ บำท

นำยวิสทุ ธิ์พนั ธุ์ ฉำยแสง เสนอ
รำคำ ๑๒๗,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๓/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๙ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

169,200.00

169,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ วิรยิ ะเมธำนนท์ เสนอ
รำคำ ๑๖๙,๒๐๐ บำท

นำยธเนศ วิรยิ ะเมธำนนท์ เสนอ
รำคำ ๑๖๙,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๔/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๑๐ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

135,000.00

135,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุง่ นภำ โมกผำ
รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวรุง่ นภำ โมกผำ
รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๕/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๑๑ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

66,000.00

66,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปิ ยพัชร์ แสนสุวรรณ เสนอ
รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำยปิ ยพัชร์ แสนสุวรรณ เสนอ
รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๖/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๑๒ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
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

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๗/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

เสนอ

เสนอ

นำยเกียรติศกั ดื สุขกิจ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

๑๓ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

90,000.00

90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทวิช ภูส่ ำ่ น เสนอรำคำ
๙๐,๐๐๐ บำท

๑๔ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

114,600.00

114,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย เสนอ
รำคำ ๑๑๔,๖๐๐ บำท

๑๕ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

51,000.00

๑๖ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

๑๗ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

นำยทวิช ภูส่ ำ่ น เสนอรำคำ
๙๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๘/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

นำงอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย เสนอ
รำคำ ๑๑๔,๖๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๑๙๙/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

51,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปุณญำภำ เอี่ยมวิจิตร
เสนอรำคำ ๕๑,๐๐๐ บำท

นำงสำวปุณญำภำ เอี่ยมวิจิตร
เสนอรำคำ ๕๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๐/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

88,920.00

88,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ทรงศร
รำคำ ๘๘,๙๒๐ บำท

นำงสำววนิดำ ทรงศร
รำคำ ๘๘,๙๒๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๑/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

64,200.00

64,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัษณศักดิ์ ธนพรพรหม
เสนอรำคำ ๖๔,๒๐๐ บำท

เสนอ

เสนอ

นำยชัษณศักดิ์ ธนพรพรหม เสนอ
รำคำ ๖๔,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๒/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

123,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวันฉัตร ผลพิมำย
รำคำ ๑๒๓,๐๐๐ บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

๑๘ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

123,000.00

๑๙ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

55,200.00

55,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำพร คุณดิลกภำกร
เสนอรำคำ ๕๕,๒๐๐ บำท

นำงสำวจิรำพร คุณดิลกภำกร
เสนอรำคำ ๕๕,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๔/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๒๐ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

81,000.00

81,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์
เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

นำงสำวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์
เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๕/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๒๑ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

135,000.00

135,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ นุชนำฏ
รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

เสนอ

นำงสำววนิดำ นุชนำฏ
รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๖/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๒๒ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

49,800.00

49,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูเบศร พันธรักษ์
รำคำ ๔๙,๘๐๐ บำท

เสนอ

นำยภูเบศร พันธรักษ์
รำคำ ๔๙,๘๐๐ บำท

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๗/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

เสนอ

นำยวันฉัตร ผลพิมำย
รำคำ ๑๒๓,๐๐๐ บำท

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๓/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

๒๓ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

111,000.00

111,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิตำ วสุนธรำนิติกลุ
เสนอรำคำ ๑๑๑,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณฑิตำ วสุนธรำนิติกลุ
เสนอรำคำ ๑๑๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๘/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๒๔ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

111,000.00

111,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๑๑๑,๐๐๐ บำท

นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๑๑๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๐๙/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๒๕ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

130,800.00

130,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ เสนอ
รำคำ ๑๓๐,๘๐๐ บำท

นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ เสนอ
รำคำ ๑๓๐,๘๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๐/๒๕๖๓ ลว. ๗
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๒๖ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

120,000.00

120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำญชลี ผำทำ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวปรำญชลี ผำทำ
รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๙
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

๒๗ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

120,000.00

120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญชนก บุญดำรำช
เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

เสนอ

เสนอ

นำงสำวขวัญชนก บุญดำรำช
เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๒/๒๕๖๓ ลว. ๙
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

๒๘ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

63,000.00

63,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปทันทิญำ กุณโฮง เสนอ
รำคำ ๖๓,๐๐๐ บำท

๒๙ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

120,000.00

๓๐ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

72,600.00

๓๑ ขออนุมตั ิจำ้ งทำตรำยำง

8,925.00

๓๒ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร ม.44

50,000.00

50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลวรรณ มั่นดี
เสนอรำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

๓๓ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

50,000.00

50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทธิพร ทับทอง
รำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำพร ปรำกำรพิลำศ
เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

72,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัจฉรำ ถำ้ หิน
รำคำ ๗๒,๖๐๐ บำท

เสนอ

8,925.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์ เสนอรำคำ
๘,๙๒๕ บำท

นำงสำวปทันทิญำ กุณโฮง เสนอ
รำคำ ๖๓,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๓/๒๕๖๓ ลว. ๙
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

นำงสำวทิพำพร ปรำกำรพิลำศ
เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๔/๒๕๖๓ ลว. ๙
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

นำงสำวอัจฉรำ ถำ้ หิน
รำคำ ๗๒,๖๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๕/๒๕๖๓ ลว. ๙
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

เสนอ

ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์ เสนอรำคำ
๘,๙๒๕ บำท
นำงสำวกมลวรรณ มั่นดี
รำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

เสนอ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

นำยสุทธิพร ทับทอง
รำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย บจ.พ.๒๑๖/๒๕๖๓ ลว. ๑๕
ใช้เกณฑ์รำคำ
เม.ย. ๒๕๖๓
เสนอ

เสนอ

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๘
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

๓๔ ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

13,500.00

13,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุง้ ชำดำ มิตรใจดี
เสนอรำคำ ๑๓,๕๐๐ บำท

๓๕ ขออนุมตั ิเช่ำสถำนทีจ่ ดั เก็บ
เอกสำร

150,000.00

150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด
เสนอรำคำ ๑๕๐,๐๐๐ บำท

๓๖ ขออนุมตั ิจดั ซือ้ แบตเตอรี่
รถยนต์ตหู้ มำยเลขทะเบียน
นง 6617 (พร้อมเปลีย่ น)

4,258.60

4,258.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด
เสนอรำคำ ๔,๒๕๘.๖๐ บำท

๓๗ ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุสำนักงำน

46,010.00

๓๘ ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุ
คอมพิวเตอร์

159,451.40

46,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จำกัด เสนอรำคำ ๔๖,๐๑๐ บำท
159,451.40

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจย์ ฟรีเวย์
รดดิง้ จำกัด เสนอรำคำ
๑๕๙,๔๕๑.๔๐ บำท

เท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

นำงสำวรุง้ ชำดำ มิตรใจดี
เสนอรำคำ ๑๓,๕๐๐ บำท

จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถและ บจ.พ.๒๑๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๘
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน เม.ย. ๒๕๖๓
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด
เสนอรำคำ ๑๕๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย บจ.พ.๒๒๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๘
ใช้เกณฑ์รำคำ
เม.ย. ๒๕๖๓

บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด เสนอ
รำคำ ๔,๒๕๘.๖๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย บซ.พ.๘/๒๕๖๓
ใช้เกณฑ์รำคำ
๒๕๖๓

ลว. ๓ เม.ย.

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จำกัด เสนอรำคำ ๔๖,๐๑๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย บซ.พ.๙/๒๕๖๓
ใช้เกณฑ์รำคำ
เม.ย. ๒๕๖๓

ลว. ๒๔

บริษัท พีแอนด์เจย์ ฟรีเวย์
ดิง้ จำกัด เสนอรำคำ
๑๕๙,๔๕๑.๔๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย บซ.พ.๑๐/๒๕๖๓
ใช้เกณฑ์รำคำ
เม.ย. ๒๕๖๓

เทรด

ลว.๒๘

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ลำดับที่
1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
อนุมตั ิจำซ่อมกระเบีอ้ ง

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง
4,900.00

รำคำกลำง
4,900.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ
วันที่ 30 เมษำยน 2563
ผูเ้ สนอรำคำ
รำยชื่อ
นำยพิงศกร เรืองมำก

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำทีเ่ สนอ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
4,900.00 นำยพิงศกร เรืองมำก

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
สธ 1009.1/979
ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563

ประมำณ
2

รำยงำนผลพิจำรณำและอนุมตั ิ
จ้ำงเปลีย่ นแบตเตอรี่

4,258.60

4,258.60

เฉพำะเจำะจง

บจ. สยำม พระรำม 5

4,258.60 บจ. สยำม พระรำม 5

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ 1009.1/985
ลงวันที่ 16 เม.ย. 2563

ลำดับที่

3

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยงำนผลพิจำรณำและอนุมตั ิ

1,155.60

1,155.60

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

สธ 1009.1/991

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ 1009.1/995
ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563

เฉพำะเจำะจง

1,155.60

ซ่อมรถยนต์ นง 5821

4

รำยงำนผลพิจำรณำและอนุมตั ิ
จ้ำงถ่ำยเอกสำร (ประชุม 1 พ.ค. 63)

2,864.00

2,864.00

เฉพำะเจำะจง

เอ เอส ก็อบปี ้

5

2,864.00 เอ เอส ก็อบปี ้

จ้ำงบุคคคภำยนอก
เพื่อดำเนินกำรจดเตรียมฯ

34,485.00

34,485.00

เฉพำะเจำะจง

นส. วิสำรัตน์ โตเจริญ

34,485.00 นส. วิสำรัตน์ โตเจริญ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 424/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

6

จ้ำงบุคคคภำยนอก
เพื่อตรวจสอบเอกสำรฯ

39,378.00

39,378.00

เฉพำะเจำะจง

นส. สมใจ ไทยเจือ

39,378.00 นส. สมใจ ไทยเจือ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 425/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

7

จ้ำงบุคคคภำยนอก
เพื่อตรวจคำขอฯ

78,000.00

78,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส. นฤมล นิมมำนพิภกั ดิ์

78,000.00 นส. นฤมล นิมมำนพิภกั ดิ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 426/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

ประมำณ
8

จ้ำงบุคคคภำยนอก
เพื่อตรวจสอบเอกสำรฯ

38,208.00

38,208.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ฉัตรแก้ว วัฒนมะโน

38,208.00 นส.ฉัตรแก้ว วัฒนมะโน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 427/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

ประมำณ
9

จ้ำงบุคคคภำยนอก
เพื่อดำเนินงำนฯ

65,700.00

65,700.00

เฉพำะเจำะจง

นำงพิสชำ ลุศนันท์

65,700.00 นำงพิสชำ ลุศนันท์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 428/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

10 จ้ำงบุคคคภำยนอก

77,400.00

77,400.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ. ย 429/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

นำยศัตว์แพทย์เลิศรบ หนหำญบ

77,400.00 นำยศัตว์แพทย์เลิศรบ หนหำญบ

เพื่อตรวจประเมินเอกสำรฯ

11 จ้ำงจัดทำข้อมูลและเอกสำร
เพื่อประกอบฯ

43,500.00

43,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยธนวิชญ์ อัณณ์วนิช

43,500.00 นำยธนวิชญ์ อัณณ์วนิช

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 430/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

12 จ้ำงจัดทำข้อมูลยำ ประเมินข้อมูลฯ

78,000.00

78,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยจำรุต สงครำมวงค์

78,000.00 นำยจำรุต สงครำมวงค์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 431/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

13 จ้ำงจัดทำข้อมูลประกอบกำรฯ

78,000.00

78,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วรกำรดำ เอือ้ จรัสพันธุ์

78,000.00 นส.วรกำรดำ เอือ้ จรัสพันธุ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 432/2563
ลงวันที่ 8 เม.ย. 63

14 จ้ำงจัดทำข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำระบบยำฯ 20,000.00

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จุฑำทิพย์ มำตรอ

20,000.00 นส.จุฑำทิพย์ มำตรอ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 433/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

ประมำณ
15 จ้ำงดำเนินกำรรวบรวมประสำนงำนฯ

31,140.00

31,140.00

เฉพำะเจำะจง

นำยมำรุต อำจฤทธิ์

31,140.00 นำยมำรุต อำจฤทธิ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 434/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

ประมำณ
16 จ้ำงดำเนินงำนประสำนและ
จัดทำกฎหมำยฯ

45,900.00

45,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยชลดรงค์ วงษ์พรวน

45,900.00 นำยชลดรงค์ วงษ์พรวน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 435/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

17 จ้ำงบุคคลภำยนอกเพื่อจัดจำฐำน

30,000.00

30,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ. ย 436/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

นำยพิสิศฐ์ พงศ์ธนำยุทธ

30,000.00 นำยพิสิศฐ์ พงศ์ธนำยุทธ

ข้อมูลฯ

18 จ้ำงดำเนินงำนประสำนงำน
และจัดทำข้อมูล

75,000.00

75,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส. พัชรวรรณ นิมมำนโสภณ

75,000.00 นส. พัชรวรรณ นิมมำนโสภณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 437/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

19 จ้ำงดำเนินกำรรวบรวมประสำนงำนฯ

29,070.00

29,070.00

เฉพำะเจำะจง

นส. เพ็ญศิริ กิชสันติภำพ

29,070.00 นส. เพ็ญศิริ กิชสันติภำพ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 438/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

20 จ้ำงปฏิบตั ิหน้ำทีร่ บั -ส่งเอกสำรฯ

27,000.00

27,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยชินวัฒน์ ศิรสิ มพันธุ์

27,000.00 นำยชินวัฒน์ ศิรสิ มพันธุ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 439/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

21 จ้ำงบันทึกข้อมูลเพื่อออกเลขคำขอแก้ไขฯ 32,628.00

32,628.00

เฉพำะเจำะจง

นำยธีรพัฒน์ สุขจิตร์

32,628.00 นำยธีรพัฒน์ สุขจิตร์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 440/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

ประมำณ
22 จ้ำงจัดทำหนังสือเวียนและเอกสำรฯ

15,000.00

15,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส. สำธิยำ คูณรำช

15,000.00 นส. สำธิยำ คูณรำช

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 441/2563
ลงวันที่ 9 เม.ย. 63

ประมำณ
23 จ้ำงขนส่ง SCG

407,000.00

407,000.00

เฉพำะเจำะจง

407,000.00

-

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 442/2563
ลงวันที่ 10 เม.ย. 63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

24 จ้ำงบุคลลภำยนอกเพื่อ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

28,500.00

28,500.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ. ย 443/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 10 เม.ย. 63

นส. อัญชลี ศุภกำนกุล

28,500.00 นส. อัญชลี ศุภกำนกุล

บันทึกสถำนะของคำขอฯ

25 จ้ำงบุคลลภำยนอกเพื่อ
ดำเนินงำนธุรกำรฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยรัษฎำกร ขุนรักษ์

28,500.00 นำยรัษฎำกร ขุนรักษ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 444/2563
ลงวันที่ 10 เม.ย. 63

26 จ้ำงบุคลลภำยนอกเพื่อ
บันทึกสถำนะขอขึน้ ทะเบียนฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส. ศศิประภำ เจริญพันธุ์

28,500.00 นส. ศศิประภำ เจริญพันธุ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 445/2563
ลงวันที่ 10 เม.ย. 63

27 จ้ำงตรวจสอบควำมถูกต้องทำงวิชำกำรฯ 50,000.00

50,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสุภเวช รัตนศิรวิ งศ์วฒ
ุ ิ

50,000.00 นำยสุภเวช รัตนศิรวิ งศ์วฒ
ุ ิ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 446/2563
ลงวันที่ 10 เม.ย. 63

300,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยพิสนธิ์ จงตระกูล

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 447/2563
ลงวันที่ 15 เม.ย. 63

28 จ้ำงจัดทำข้อมูลเพื่อกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผลฯ

300,000.00

300,000.00 นำยพิสนธิ์ จงตระกูล

ประมำณ
29 ขอจ้ำงพิมพ์แนบท้ำยกฎกระทรวง

14,712.50

14,712.50

เฉพำะเจำะจง

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีฯ

14,712.50 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ. ย 450/2563
ลงวันที่ 21 เม.ย. 63

ประมำณ
30 จ้ำงจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับเอกสำรฯ

300,000.00

300,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วรำภรณ์ มิทิน

300,000.00 นส.วรำภรณ์ มิทิน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ. ย 451/2563
ลงวันที่ 28 เม.ย. 63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ชื่อหน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่.....8.....เดือน....พฤษภำคม......พ.ศ. …2563......
ผูเ้ สนอรำคำ
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ

1

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 รำยกำร

29,400.00

รำยชื่อ
29,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

2

ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
จำนวน 2 รำยกำร

27,100.00

27,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน คุม้ แก้ว

27,100.00 ร้ำน คุม้ แก้ว

27,100.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย ตซ 12/2563
ใช้เกณฑ์รำคำ
เมษำยน 2563

ลว. 15

3

จ้ำงเปลีย่ นแบตเตอรี่
จำนวน 1 รำยกำร

3,210.00

3,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คลีนเวิลด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

3,210.00 บริษัท คลีนเวิลด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

3,210.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย ตจ 99/2563
ใช้เกณฑ์รำคำ
เมษำยน 2563

ลว. 2

3,573.80

3,573.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด

3,573.80 บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด

3,573.80 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย ตจ 128/2563
ใช้เกณฑ์รำคำ
เมษำยน 2563

ลว. 15

16,000.00

16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คลีนเวิลด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

16,000.00 บริษัท คลีนเวิลด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

16,000.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย ตจ 129/2563
ใช้เกณฑ์รำคำ
เมษำยน 2563

ลว. 15

8,132.00

8,132.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม
(ไทยแลนด์) จำกัด

8,132.00 บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม
(ไทยแลนด์) จำกัด

8,132.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย ตจ 130/2563
ใช้เกณฑ์รำคำ
เมษำยน 2563

ลว. 15

4

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
รำคำทีเ่ สนอ
29,400.00 ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

จ้ำงซ่อมเปลีย่ นสำยไฟรถยก
จำนวน 1 รำยกำร
5

จ้ำงตรวจเช็คและทำควำม
สะอำดบบโทรทัศน์วงจรปิ ด
และระบบสัญญำณกันขโมย
จำนวน 2 รำยกำร

6
จ้ำงสอบเทียบเครื่องชั่ง
จำนวน 6 รำยกำร

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
29,400.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดย ตซ 11/2563
ลว. 15
ใช้เกณฑ์รำคำ
เมษำยน 2563

แบบ สขร. ๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงในรอบเดือน......…เมษำยน.........2563................................
(ชื่อหน่วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่.....17......เดือน….......มิถนุ ำยน........พ.ศ...2563.................

ลำดับที่

ลำดับที่

1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้ำงสำรวจและถอดบทเรียน

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

360,000

360,000

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

น.ส.สุขมุ ำภรณ์ ลำยหยก

360,000

น.ส.สุขมุ ำภรณ์ ลำยหยก

360,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บจ.อ.509/63
1 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

2

จ้ำงรถตูป้ รับอำกำศ

60,000

60,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

60,000

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

60,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บจ.อ.510/63
1 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

3

จ้ำงทำป้ำย

3,000

3,000

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนก๊อปปี ้ ปริน้

3,000

ร้ำนก๊อปปี ้ ปริน้

3,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บจ.อ.511/63
13 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

4

จ้ำงเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ิงำน

27,500

27,500

เฉพำะเจำะจง

นำยธนำกร รุง่ สว่ำง

27,500

นำยธนำกร รุง่ สว่ำง

27,500

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บจ.อ.512/63
14 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

5

จ้ำงซ่อมคอมฯ

2,500

2,500

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเจเอส คอมฯ

2,500

ร้ำนเจเอส คอมฯ

2,500

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บจ.อ.513/63
15 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

6

จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ

6,259.50

6,259.50

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

6,259.50

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

6,259.50

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บจ.อ.514/63
23 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

7

จ้ำงเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ิงำน

79,350

79,350

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ชมพูนทุ ทองสมัคร

79,350

น.ส.ชมพูนทุ ทองสมัคร

79,350

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บจ.อ.515/63
28 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

8

ซือ้ สำรเคมีและวัสดุ
ห้องปฏิบตั ิกำร

12,626

12,626

เฉพำะเจำะจง

บ.เทีเค ซำยเอนจ์ จำกัด

12,626

บ.เทีเค ซำยเอนจ์ จำกัด

12,626

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บซ.อ.36/63
7 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

ลำดับที่

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ซือ้ ชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจ
วิเครำะห์ในห้องปฏิบตั ิกำร

24,139.20

24,139.20

เฉพำะเจำะจง

บ.ยูแอนด์บี โฮลดิง้ ไทยแลนด์ จก.

24,139.20

บ.ยูแอนด์บี โฮลดิง้ ไทยแลนด์ จก.

24,139.20

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บซ.อ.37/63
7 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

10

ซือ้ กระดำษดั๊บเบิล้ เอ

55,212.00

55,212.00

เฉพำะเจำะจง

บ.ดั๊บเบิล้ เอ

55,212.00

บ.ดั๊บเบิล้ เอ

55,212.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บซ.อ.38/63
17 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

11

ซือ้ หมึก

50,000

50,000

เฉพำะเจำะจง

บ.เจ เอส คอมพิวเตอร์

50,000

บ.เจ เอส คอมพิวเตอร์

50,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บซ.อ.39/63
20 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

12

ซือ้ ชุดทดสอบสำรเคมีใน
อำหำร

17,013

17,013

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรเภสัชกรรม

17,013

องค์กำรเภสัชกรรม

17,013

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บซ.อ.40/63
22 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

62,780.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
บซ.อ.41/63
30 เมษำยน
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2563
งบประมำณ

13

ซือ้ วัสดุคอมฯ

62,780.00

62,780.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

9

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

บ.วิบลู กิจ

62,780.00

บ.วิบลู กิจ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
กองด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

ลำดับ
ที่

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

1

จ้ำงผูช้ ว่ ยเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้
คำแนะนำงำนด่ำนอำหำร
และยำ

110,000

110,000

เฉพำะเจำะจง

นำยสมศักดิ์ หำญหัทยำ

110,000

นำยสมศักดิ์ หำญหัทยำ

110,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.281/63 ลว. 30 เม.ย. 63

2

จ้ำงพนักงำนขับรถยนต์

49,500

49,500

เฉพำะเจำะจง

นำยเกียรติศกั ดิ์ บุญจันนันท์

49,500

นำยเกียรติศกั ดิ์ บุญจันนันท์

49,500 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.282/63 ลว. 30 เม.ย. 63

ลำดับที่

3

4

5

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ
กองด่ำนอำหำรและยำ

10,165.00

10,165.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

10,165.00

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

10,165.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.279/63
เม.ย. 63

จ้ำงวิเครำะห์สำรเคมีกำจัด
ศัตรูพืชตกค้ำงในผลผลิต
ทำงกำรเกษตร

5,339,772.00

5,339,772.00

E - Bidding

บริษัท รับตรวจสินค้ำโพ้นทะเล
จำกัด

5,339,772.00

บริษัท รับตรวจสินค้ำโพ้นทะเล จำกัด

5,339,772.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

สัญญำเลขที่ 44/2563
16 เม.ย. 63

วันที่

เช่ำรถกระบะบรรทุก ดีเซล
ขนำด 1 ตันฯ

839,520.00

839,520.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท มะลิไทย ออโตคำร์ เซอร์วสิ
จำกัด

839,520.00

บริษัท มะลิไทย ออโตคำร์ เซอร์วสิ
จำกัด

839,520.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

สัญญำเลขที่ 3/2563
30 เม.ย. 63

วันที่

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
วันที่ 17

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน...๒๕๖๓......
(ชื่อหน่วยงำน)...............กองพัฒนำศักยภำพผูบ้ ริโภค.................
วันที่…๒๗...เดือน…เมษำยน...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีซ่ อื ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บจ.พศ. ๘๔/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๓/๒๕๖๓

รำคำทีเ่ สนอ

๑

เหมำปฏิบตั ิของกลุม่ พัฒนำ
เครือข่ำย

๙๙,๖๐๐.๐๐

๙๙,๖๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวภควดี เจริญทิพย์

๙๙,๖๐๐.๐๐

นำงสำวภควดี เจริญทิพย์

๙๙,๖๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

๒

เหมำปฏิบตั ิของกลุม่ พัฒนำ
เครือข่ำย

๘๙,๔๐๐.๐๐

๘๙,๔๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลิตำ ใจสมัคร

๘๙,๔๐๐.๐๐

นำงสำวชลิตำ ใจสมัคร

๘๙,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๘๕/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๓/๒๕๖๓

๓

เหมำปฏิบตั ิงำนของกลุม่
พัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภ

๗๐,๒๐๐.๐๐

๗๐,๒๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ว่ำทีร่ .ต.หญิงชนิดำ พำนทอง

๗๐,๒๐๐.๐๐

ว่ำทีร่ .ต.หญิงชนิดำ พำนทอง

๗๐,๒๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๘๖/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๓/๒๕๖๓

๔

เหมำปฎิบตั ิงำนของกลุม่
พัฒนำระบบ

๗๘,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๘๗/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๓/๒๕๖๓

๗๘,๐๐๐.๐๐

๗๘,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำยวีรภัทร เหล่ำเขตกิจ

๗๘,๐๐๐.๐๐

นำยวีรภัทร เหล่ำเขตกิจ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

นำยชัยภัทร เปมะวิภำต

๑๑๑,๙๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๘๘/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๓/๒๕๖๓

นำยธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๙๕,๔๐๐.๐๐

นำยธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๙๕,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๘๙/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๓/๒๕๖๓

เฉพำะเจำะจง

บจก.นำรำซีซเท็ม

๒๘๓,๐๐๐.๐๐

บจก.นำรำซีซเท็ม

๒๘๓,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๙๐/๒๕๖๓ วันที่ ๘/
๔/๒๕๖๓

เฉพำะเจำะจง

บจก.บิก๊ โน๊ต

๒๙,๙๐๐.๐๐

บจก.บิก๊ โน๊ต

๒๙,๙๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บซ.พศ. ๑๑/๒๕๖๓ วันที่
๒๕/๓/๒๕๖๓

กิจทวีทรัพย์

๗๖,๙๙๐.๗๘

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บซ.พศ. ๑๒/๒๕๖๓ วันที่
๒๗/๓/๒๕๖๓

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลำย

๑๕,๕๑๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บซ.พศ. ๑๓/๒๕๖๓ วันที่
๒๗/๓/๒๕๖๓

๕

เหมำปฏิบตั ิงำน
โสตทัศนูปกรณ์

๑๑๑,๙๐๐.๐๐

๑๑๑,๙๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

๖

เหมำปฏิบตั ิงำน
โสตทัศนูปกรณ์

๙๕,๔๐๐.๐๐

๙๕,๔๐๐.๐๐

๗

จ้ำงเหมำดำเนินโครงกำรเฝ้ำ
ระวังและสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรรู เ้ ท่ำทันสือ่

๒๘๓,๐๐๐.๐๐

๘

กล้อง GoPro Hero8 Black

๒๙,๙๐๐.๐๐

๙

ซื่อวัสดุสำนักงำนและงำน
บ้ำนงำนครัว

๗๖,๙๙๐.๗๘

๗๖,๙๙๐.๗๘

เฉพำะเจำะจง

กิจทวีทรัพย์

๗๖,๙๙๐.๗๘

๑๐

ซือ้ หมึก

๑๕,๕๑๐.๐๐

๑๕,๕๑๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลำย

๑๕,๕๑๐.๐๐

นำยชัยภัทร เปมะวิภำต

๑๑๑,๙๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

๒๘๓,๐๐๐.๐๐

๒๙,๙๐๐.๐๐

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 5 พฤษภำคม 2563
ผูเ้ สนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำทีเ่ สนอ

ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย ในรอบประจาเดือน เมษายน 2563

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ซือ้ วัสดุสำนักงำน 44 รำยกำร

50,627.05

50,627.05

เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุม้ แก้ว

50,627.05 ร้ำนคุม้ แก้ว

50,627.05 รำคำไม่เกินงบประมำณ

2

ซือ้ กระดำษถ่ำยเอกสำร A4

27,606.00

27,606.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จำกัด

27,606.00 บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จำกัด

27,606.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งซือ้ บซส. 9/2563
ลว. 17 เม.ย. 63

3

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องปริน้ )

90,736.00

90,736.00

ใบสั่งซือ้ บซส. 10/2563
ลว. 27 เม.ย. 63

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

59,130.00

59,130.00

90,736.00 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้
จำกัด
59,130.00 นำยกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

90,736.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

4

เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้
จำกัด
เฉพำะเจำะจง นำยกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

5

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - ก.ย. 63)

56,700.00

56,700.00

เฉพำะเจำะจง นำยกวีวฒ
ั น์ กันทำ

56,700.00 นำยกวีวฒ
ั น์ กันทำ

56,700.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 110/2563
งำน
ลว. 2 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

6

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

50,100.00

50,100.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดหทัย ต่ำยจันทร์

50,100.00 นำงสำวชิดหทัย ต่ำยจันทร์

50,100.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 111/2563
งำน
ลว. 3 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

7

จ้ำงทำคลิป VDO ควำมรู ใ้ น
กำรจัดทำสถำนทีฯ่

400,000.00

400,000.00

8

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

87,480.00

87,480.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลักจิต สืบอำษำ

87,480.00 นำงสำวสลักจิต สืบอำษำ

87,480.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 113/2563
งำน
ลว. 9 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

9

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

56,220.00

56,220.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวธันยทิพย์ ชยำนันท์

56,220.00 นำงสำวธันยทิพย์ ชยำนันท์

56,220.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 114/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

10 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 150,000.00

150,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนฤภำ วงศ์ปิยะรัตนกุล

150,000.00 นำงนฤภำ วงศ์ปิยะรัตนกุล

150,000.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 115/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

11 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - ก.ย. 63)

61,800.00

61,800.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

ชื่อหน่วยงำน.....กองควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมเครื่องสำอำง).......
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
และรำคำทีแ่ นบ

เฉพำะเจำะจง บริษัท โนวำอินเตอร์แอ็ด จำกัด

เฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย เริงสมุทร

400,000.00 บริษัท โนวำอินเตอร์แอ็ด จำกัด

61,800.00 นำยเอกชัย เริงสมุทร

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสั่งซือ้ บซส. 8/2563
ลว. 17 เม.ย. 63

59,130.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 109/2563
งำน
ลว. 2 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

400,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 112/2563
ลว. 3 เม.ย. 63

61,800.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 116/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

12 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - ก.ย. 63)

68,640.00

68,640.00

เฉพำะเจำะจง นำยสนำน ครำประยูร

68,640.00 นำยสนำน ครำประยูร

68,640.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 117/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

13 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

64,740.00

64,740.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.จตุพร ศรีฤทธิ์เกียรติ

64,740.00 น.ส.จตุพร ศรีฤทธิ์เกียรติ

64,740.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 118/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

14 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

50,100.00

50,100.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ งำมวัน

50,100.00 น.ส.เบญจวรรณ งำมวัน

50,100.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 119/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

15 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.นันทภัส ใจจิต

47,250.00 น.ส.นันทภัส ใจจิต

47,250.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 120/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

16 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรวิ รรณ จันไทย

47,250.00 น.ส.ศิรวิ รรณ จันไทย

47,250.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 121/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

17 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

73,410.00

73,410.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร

73,410.00 น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์ สีตบุตร

73,410.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 122/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

18 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

66,600.00

66,600.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ์ พลขันธ์

66,600.00 น.ส.จิรำภรณ์ พลขันธ์

66,600.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 123/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

19 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

57,630.00

57,630.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

57,630.00 น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

57,630.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 124/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

20 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

69,300.00

69,300.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรภัสสร รอดทอง

69,300.00 น.ส.ศิรภัสสร รอดทอง

69,300.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 125/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

21 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

66,990.00

66,990.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำลัย กงวงศ์

66,990.00 น.ส.พจนำลัย กงวงศ์

66,990.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 126/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

22 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

57,420.00

57,420.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.กัลยกร สิทธิสำร

57,420.00 น.ส.กัลยกร สิทธิสำร

57,420.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 127/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

23 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

71,820.00

71,820.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พจวรรณ ชโลธร

71,820.00 น.ส.พจวรรณ ชโลธร

71,820.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 128/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

24 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

88,590.00

88,590.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉันทนำ แสวงผล

88,590.00 น.ส.ฉันทนำ แสวงผล

88,590.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 129/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

25 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

85,380.00

85,380.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จันทนำ บรรจงเกตุ

85,380.00 น.ส.จันทนำ บรรจงเกตุ

85,380.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 130/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

26 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

72,960.00

72,960.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชุติมำ หุณเวช

72,960.00 น.ส.ชุติมำ หุณเวช

72,960.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 131/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

27 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

60,570.00

60,570.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

60,570.00 น.ส.จุไรรัตน์ บุญสวน

60,570.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 132/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

28 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

77,160.00

77,160.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ด้วงจำด

77,160.00 น.ส.พรทิพย์ ด้วงจำด

77,160.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 133/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

29 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

86,400.00

86,400.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร เฉลียงพงษ์

86,400.00 น.ส.จิรำพร เฉลียงพงษ์

86,400.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 134/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

30 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

85,110.00

85,110.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุวรรณ์ณีย ์ ผันผิน

85,110.00 น.ส.สุวรรณ์ณีย ์ ผันผิน

85,110.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 135/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

31 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

52,620.00

52,620.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.มัชฌมำภรณ์ สุขพัฒน์ธี

52,620.00 น.ส.มัชฌมำภรณ์ สุขพัฒน์ธี

52,620.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 136/2563
งำน
ลว. 10 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

32 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

54,690.00

54,690.00

เฉพำะเจำะจง นำยธีรยุทธ ผ่องฉวี

54,690.00 นำยธีรยุทธ ผ่องฉวี

54,690.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 137/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

33 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

36,840.00

36,840.00

เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

36,840.00 นำยกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปจิตต์

36,840.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 138/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

34 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

33,180.00

33,180.00

เฉพำะเจำะจง นำยพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ

33,180.00 นำยพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ

33,180.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 139/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

35 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

34,410.00

34,410.00

เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐพล ยอดดำเนิน

34,410.00 นำยณัฏฐพล ยอดดำเนิน

34,410.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 140/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

36 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.นันทิกำนต์ หนูเทียม

47,250.00 น.ส.นันทิกำนต์ หนูเทียม

47,250.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 141/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

37 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

42,840.00

42,840.00

เฉพำะเจำะจง นำยพิศณุพงศ์ กำละพันธ์

42,840.00 นำยพิศณุพงศ์ กำละพันธ์

42,840.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 142/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

38 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

39,000.00

39,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนำภรณ์ เชือ้ เมืองพำน

39,000.00 นำงสำวธนำภรณ์ เชือ้ เมืองพำน

39,000.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 143/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

39 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

40,950.00

40,950.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพวรรณ ฟักเงิน

40,950.00 นำงสำวทิพวรรณ ฟักเงิน

40,950.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 144/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

40 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชชำพร ลิม้ ประไพพงษ์

45,000.00 นำงสำวพิชชำพร ลิม้ ประไพพงษ์

45,000.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 145/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

41 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.วิลำวรรณ แดนสลัด

47,250.00 น.ส.วิลำวรรณ แดนสลัด

47,250.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 146/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

42 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุนิสำ ตรีภพ

47,250.00 น.ส.สุนิสำ ตรีภพ

47,250.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 147/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

43 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

34,650.00

34,650.00

เฉพำะเจำะจง นำยมนัส คัมภิรำนนท์

34,650.00 นำยมนัส คัมภิรำนนท์

34,650.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 148/2563
งำน
ลว. 13 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

44 จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ
ส.2/54 อ.

27,820.00

27,820.00

เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

27,820.00 ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

27,820.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 149/2563
ลว. 13 เม.ย. 63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

45 จ้ำงทดสอบควำมเป็ นพิษ
จำกแสงแดดของสำรสกัด
ดอกดำวเรืองทีส่ กัดด้วยตัว
ทำละลำยอินทรีย ์
46 จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (พ.ค. - มิ.ย.. 63)

497,550.00

497,550.00

30,000.00

30,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เฉพำะเจำะจง ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ
เฉพำะเจำะจง นำงสำวรมณีย ์ กระแซง

497,550.00 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ
30,000.00 นำงสำวรมณีย ์ กระแซง

497,550.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำง บจส. 150/2563
ลว. 27 เม.ย. 63

30,000.00 -ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับ ใบสั่งจ้ำง บจส. 151/2563
งำน
ลว. 30 เม.ย. 63
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน .เมษำยน 2563
(ชื่อหน่วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
ลำดับที่

1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
46,140.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

46,140.00 เฉพำะเจำะจง

เม.ย. - มิย.63

วันที่ ......30.... เดือน . เมษำยน... พ.ศ. 2563
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
และรำคำทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

นำงสำวสุรำงค์ โอนอ่อน

นำงสำวสุรำงค์ โอนอ่อน

- ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน

= 46,140 บำท

= 46,140 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
บจ.ว. 71/63 ลว. 8 เมย.63

2

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
เม.ย. - มิย.63

46,140.00

46,140.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุปรียำ ใจกว้ำง
= 46,140 บำท

นำงสำวสุปรีนำ ใจกว้ำง
= 46,140 บำท

- ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน
- รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
บจ.ว. 72/63 ลว. 8 เมย.63

3

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
เม.ย. - มิย.63

46,350.00

46,350.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกัตติกำ ไชยคำภำ
= 46,350 บำท

นำงสำวกัตติกำ ไชยคำภำ
= 46,350 บำท

- ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน
- รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่

4

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
เม.ย. - มิย.63

75,000.00

75,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยวีโกวิท ค้ำไกล
= 75,000 บำท

นำยวีโกวิท ค้ำไกล
= 75,000 บำท

- ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน
- รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
บจ.ว. 74/63 ลว. 8 เมย.63

5

จ้ำงพิมพ์หนังสือรวมกฎหมำย
วัตถุอนั ตรำย 1,000 เล่ม

426,000.00

426,000.00 เฉพำะเจำะจง

บ.บอร์น ทู บี พับลิววิ่ง จก.
= 426,0000 บำท

บ.บอร์น ทู บี พับลิววิ่ง จก.
= 426,0000 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ
- บริกำร รวดเร็ว

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
บจ.ว. 75/63 ลว. 9เมย.63

6

กำระดำษถ่ำยเอกสำร
300 รีม

27,606.00

27,606.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
= 27}606 บำท

บ.ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
= 27}606 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ
- บริกำร รวดเร็ว

ใบสั่งซือ้ เลขที่
บซ.ว. 5/63 ลว. 27 เมย.63

7

วัสดุสำนักงำน 17 รำยกำร

24,299.70

24,299.70 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกิจทวีทรัพย์
= 24,299.70 บำท

ร้ำนกิจทวีทรัพย์
= 24,299.70 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ
- บริกำร รวดเร็ว

ใบสั่งซือ้ เลขที่
บซ.ว. 6/63 ลว. 27 เมย.63

บจ.ว. 73/63 ลว. 8 เมย.63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน......เมษำยน 2563...............
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์จดั กำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)......
วันที่...30.....เดือน....เมษำยน...พ.ศ....2563...
ลำดับที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

1

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

วงเงินงบประมำณ
36,000.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวณัฐวดี ฤทธิเลิศ
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวณัฐวดี ฤทธิเลิศ
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

เลขทีห่ รือวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.ศรป. 53/2563

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

2

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวจริญญำ กุลเขมำนนท์
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวจริญญำ กุลเขมำนนท์
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 54/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

3

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำยพลำกร ปรำณพรม
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำยพลำกร ปรำณพรม
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 55/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

4

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวชื่นกมล เบญจกุล
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวชื่นกมล เบญจกุล
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.ศรป. 56/2563

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

5

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวพนิตำ หมืน่ สวัสดิ์
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวพนิตำ หมืน่ สวัสดิ์
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 57/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

6

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวศิวำพร ทองดี
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวศิวำพร ทองดี
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 58/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

7

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำยภำนุ วงศ์รตั นโชคชัย

นำยภำนุ วงศ์รตั นโชคชัย

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.ศรป. 59/2563

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เสนอรำคำ 36,000 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

8

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวศิรจิ นั ทร์ ศุภกิติธรรม
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวศิรจิ นั ทร์ ศุภกิติธรรม
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 60/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

9

จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำว ณิชชำ ศศิวจั น์ไพสิฐร
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำว ณิชชำ ศศิวจั น์ไพสิฐร
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 61/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

10 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวปั ทมำ แก้วเงิน

นำงสำวปั ทมำ แก้วเงิน

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 62/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

เสนอรำคำ 36,000 บำท

รำคำจ้ำง 36,000 บำท

11 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวกนกกร โกมำรกุล ณ นคร
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวกนกกร โกมำรกุล ณ นคร
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 63/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

12 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวปำริษำ สุภำวรรณ

นำงสำวปำริษำ สุภำวรรณ

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

เสนอรำคำ 36,000 บำท

บจ.ศรป. 64/2563

13 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวณัฐกำนต์ บุญภิระ
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวณัฐกำนต์ บุญภิระ
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 65/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

14 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

36,000.00

36,000.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำยธนกฤต สิรวิ ฒ
ั นพรพงศ์
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำยธนกฤต สิรวิ ฒ
ั นพรพงศ์
รำคำจ้ำง 36,000 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 66/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

15 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

68,160.00

68,160.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค
เสนอรำคำ68,160 บำท

นำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค
รำคำจ้ำง 68,160 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 67/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

16 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

49,530.00

49,530.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวกศิมล รอดแฟง
เสนอรำคำ 49,530 บำท

นำงสำวกศิมล รอดแฟง
รำคำจ้ำง 49,530 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 68/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

17 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

49,740.00

49,740.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวเกศรำ เกิดช่วง

นำงสำวเกศรำ เกิดช่วง
รำคำจ้ำง 49,740 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 69/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

เสนอรำคำ 49,740 บำท

18 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

54,300.00

54,300.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวนิตยำ นิลทะสิงห์
เสนอรำคำ 54,300 บำท

นำงสำวนิตยำ นิลทะสิงห์
รำคำจ้ำง 54,300 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 70/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

19 จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน

46,110.00

46,110.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวสิรญ
ิ ำพร โนนน้อย
เสนอรำคำ 46,110 บำท

นำงสำวสิรญ
ิ ำพร โนนน้อย
รำคำจ้ำง 46,110 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
บจ.ศรป. 71/2563
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ชื่อหน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป).......
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จัดซือ้ หมึก (วัสดุสำนักงำน)

2

จ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรประชุม
คณะกรรมกำรสมุนไพร

3

จ้ำง นำยภำณุวฒ
ั น์ ผลำเลิศ
(เมษำยน-กันยำยน
2563)
(เงินรำยได้
อย.)

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
37,878.00

รำคำกลำง
(บำท)
37,878.00

2,848.00

2,848.00

72,000.00

72,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีแ่ นบ

เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จำกัด

เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี ้

เฉพำะเจำะจง นำยภำณุวฒ
ั น์ ผลำเลิศ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

37,878.00 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จำกัด

2,848.00 ร้ำน เอ เอส ก็อบปี ้

72,000.00 นำยภำณุวฒ
ั น์ ผลำเลิศ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
37,878.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำง บซ.สมพ 101/2563
ลว. 17 เม.ย. 63

2,848.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

72,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 01/2563
ลว. 17 เม.ย. 63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

4

จ้ำง นำงสำวธิดำรัตน์ แสงป้อ
(เมษำยน-กันยำยน
2563)
(เงิน
รำยได้ อย.)

78,000.00

78,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวธิดำรัตน์ แสงป้อ

78,000.00 นำงสำวธิดำรัตน์ แสงป้อ

78,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 02/2563
ลว. 17 เม.ย. 63

5

จ้ำง นำงสำวกัลยำ
พรหมจรรย์
(เมษำยน-มิถนุ ำยน 2563)
(เงินรำยได้ อย.)

36,000.00

36,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลยำ พรหมจรรย์

36,000.00 นำงสำวกัลยำ พรหมจรรย์

36,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 03/2563
ลว. 17 เม.ย. 63

6

จ้ำง นำยชวนะ เชำว์เลิศ
(เมษำยน-มิถนุ ำยน
2563)
(เงินรำยได้
อย.)

60,000.00

60,000.00

เฉพำะเจำะจง นำยชวนะ เชำว์เลิศ

60,000.00 นำยชวนะ เชำว์เลิศ

60,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 04/2563
ลว. 17 เม.ย. 63

7

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
(เครื่องปรับอำกำศ) พร้อม
ติดตัง้
(เงินรำยได้ อย.)

79,715.00

79,715.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

79,715.00 บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

79,715.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บซ.สมพ 05/2563
ลว. 17 เม.ย. 64

8

จ้ำงซ่อมแซมปรับปรุงพืน้ ที่
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชัน้ 4
อำคำร 2
(เงิน
รำยได้ อย.)

249,952.00

249,952.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

249,952.00 บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

249,952.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บซ.สมพ 06/2563
ลว. 17 เม.ย. 64

9

จ้ำง นำยพงศ์ธร ทับอิ่ม
(พฤษภำคม-กรกฎำคม
2563)

39,000.00

39,000.00

เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์ธร ทับอิ่ม

39,000.00 นำยพงศ์ธร ทับอิ่ม

39,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 102/2563
ลว. 24 เม.ย. 63

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวจอมวธู พูลทรัพย์

45,000.00 นำงสำวจอมวธู พูลทรัพย์

45,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 103/2563
ลว. 24 เม.ย. 63

10 จ้ำง นำงสำวจอมวธู พูล
ทรัพย์ (พฤษภำคมกรกฎำคม 2563)

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
กองผลิตภัณฑ์สขุ ภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

1

จ้ำงจัดทำงำนด้ำนบริหำร
และบริกำรของศูนย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จ

102,600.- บำท

102,600.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบงกช เอี่ยมจำรูญ
รำคำทีเ่ สนอ 102,600.- บำท

นำงบงกช เอี่ยมจำรูญ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 102,600.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 112/2563
1 เม.ย.63

2

จ้ำงจัดทำงำนด้ำนพัฒนำกำร
ให้บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์
และงำนประชำสัมพันธ์

76,900.- บำท

76,900.- บำท

น.ส.ศิรประภำ วีรแพทยโกศล
รำคำทีจ่ ำ้ ง 76,900.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 113/2563
1 เม.ย.63

3

จ้ำงจัดทำงำนเอกสำรและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิก
จ่ำยเงิน

149,500.- บำท

149,500.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิ ติมำพร สุนทรนันท์
รำคำทีเ่ สนอ 149,500.- บำท

น.ส.ฐิ ติมำพร สุนทรนันท์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 149,500.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 114/2563
1 เม.ย.63

4

จ้ำงจัดทำงำนด้ำนพัฒนำ
งำนนโยบำยและระบบคุภำพ

150,520.- บำท

150,520.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ เจริญทรัพยำนันต์
รำคำทีเ่ สนอ 150,520.- บำท

น.ส.จำรุวรรณ เจริญทรัพยำนันต์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 150,520.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 115/2563
1 เม.ย.63

5

จ้ำงจัดทำงำนด้ำนพัฒนำ
ระบบงำนประชำสัมพันธ์
และสำรสนเทศ

68,000.- บำท

68,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.วัลลยำ พันธุโพธิ์
รำคำทีเ่ สนอ 68,000.- บำท

น.ส.วัลลยำ พันธุโพธิ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 68,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 116/2563
1 เม.ย.63

6

จ้ำงจัดทำงำนด้ำนพัสดุ

50,450.- บำท

50,450.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยลลิต อยูเ่ ย็น
รำคำทีเ่ สนอ 50,450.- บำท

นำยลลิต อยูเ่ ย็น
รำคำทีจ่ ำ้ ง 50,450.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 117/2563
1 เม.ย.63

7

จ้ำงจัดทำงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์และให้บริกำร
ข้อมูล

45,300.- บำท

45,300.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.อรมณี ชำคำสัย
รำคำทีเ่ สนอ 45,300.- บำท

น.ส.อรมณี ชำคำสัย
รำคำทีจ่ ำ้ ง 45,300.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 118/2563
1 เม.ย.63

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรประภำ วีรแพทยโกศล
รำคำทีเ่ สนอ 76,900.- บำท

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

8

จ้ำงจัดทำงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์และให้บริกำร
ข้อมูล

42,650.- บำท

42,650.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรงั คะเปำระ
รำคำทีเ่ สนอ 42,650.- บำท

น.ส.นวรัตน์ ผิรงั คะเปำระ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 42,650.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 119/2563
1 เม.ย.63

9

จ้ำงจัดทำงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์และให้บริกำร
ข้อมูล

42,800.- บำท

42,800.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.กมลชนก วุฒิญำโณ
รำคำทีเ่ สนอ 42,800.- บำท

น.ส.กมลชนก วุฒิญำโณ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 42,800.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 120/2563
1 เม.ย.63

10 จ้ำงจัดทำงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์และให้บริกำร
ข้อมูล

42,900.- บำท

42,900.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัชพร ชำติวงษ์
รำคำทีเ่ สนอ 42,900.- บำท

น.ส.ธนัชพร ชำติวงษ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 42,900.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 121/2563
1 เม.ย.63

11 จ้ำงจัดทำงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์และให้บริกำร
ข้อมูล

42,900.- บำท

42,900.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ปภำวี พึง่ พินิจ
รำคำทีเ่ สนอ 42,900.- บำท

น.ส.ปภำวี พึง่ พินิจ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 42,900.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 122/2563
1 เม.ย.63

12 จ้ำงจัดทำและตรวสอบ
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับเอกสำรกำร
เบิกจ่ำยเงิน

147,900.- บำท

147,900.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสตพร คงผึง้
รำคำทีเ่ สนอ 147,900.- บำท

นำงสำวสตพร คงผึง้
รำคำทีจ่ ำ้ ง 147,900.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 123/2563
3 เม.ย.63

13 จ้ำงจัดทำเอกสำร
ประกอบกำรประชุมและ
เอกสำรเกี่ยวกับกำรเบิก
จ่ำยเงิน

32,250.- บำท

32,250.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลักษณ์ เกิดศรี
รำคำทีเ่ สนอ 32,250.- บำท

นำงสำวเสำวลักษณ์ เกิดศรี
รำคำทีจ่ ำ้ ง 32,250.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 124/2563
3 เม.ย.63

14 จ้ำงจัดทำงำนด้ำนสำรบรรณ
และเอกสำรประกอบกำร
ประชุม

32,250.- บำท

32,250.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ พงษ์คะเชน
รำคำทีเ่ สนอ 32,250.- บำท

นำงสำวปรำรถนำ พงษ์คะเชน
รำคำทีจ่ ำ้ ง 32,250.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 125/2563
3 เม.ย.63

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

15 จ้ำงจัดทำงำนด้ำนสำรบรรณ
และเอกสำรประกอบกำร
ประชุม

29,500.- บำท

29,500.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชัย อินทร์ทอง
รำคำทีเ่ สนอ 29,500.- บำท

นำยฉัตรชัย อินทร์ทอง
รำคำทีจ่ ำ้ ง 29,500.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 126/2563
3 เม.ย.63

16 จ้ำงจัดทำข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำร
ให้คำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

90,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิชำ โสมนัส
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

นำงสำวนันทิชำ โสมนัส
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 127/2563
3 เม.ย.63

17 จ้ำงจัดทำข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำร
ให้คำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

92,700.- บำท

92,700.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพุทธพร กนกอังกูร
รำคำทีเ่ สนอ 92,700.- บำท

นำงสำวสุดำรัตน์ นำ้ จันทร์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 92,700.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 128/2563
3 เม.ย.63

18 จ้ำงจัดทำข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรขึน้ ทะเบียน
ตำรับยำแบบอิเล็กทรอนิกส์

90,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ นำ้ จันทร์
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

นำงสำวสุดำรัตน์ นำ้ จันทร์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 129/2563
3 เม.ย.63

19 จ้ำงจัดทำข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำร
ให้คำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

90,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววริษฐำ เทียมทิพร
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

นำงสำววริษฐำ เทียมทิพร
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 130/2563
3 เม.ย.63

20 จ้ำงจัดทำข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรให้คำแนะนำ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

104,850.- บำท

104,850.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง
รำคำทีเ่ สนอ 104,850.- บำท

นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง
รำคำทีจ่ ำ้ ง 104,850.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 131/2563
3 เม.ย.63

21 จ้ำงจัดทำข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรขึน้ ทะเบียน
ตำรับยำแบบอิเล็กทรอนิกส์

92,400.- บำท

92,400.- บำท

นำงสำวรมณีย ์ คังฆะสุวรรณ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 92,400.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 132/2563
3 เม.ย.63

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรมณีย ์ คังฆะสุวรรณ
รำคำทีเ่ สนอ 92,400.- บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

22 จ้ำงจัดทำข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพทีเ่ ป็ น
นวัตกรรม

150,900.- บำท

150,900.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันณภัชสรณ์ กำมะ
รำคำทีเ่ สนอ 150,900.- บำท

นำงสำวนันณภัชสรณ์ กำมะ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 150,900.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 133/2563
3 เม.ย.63

23 จ้ำงจัดทำข้อมูลทะเบียน
ตำรับยำแบบ e-submission

139,950.- บำท

139,950.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศุภวรรณ เรืองพุฒ
รำคำทีเ่ สนอ 139,950.- บำท

นำงสำวศุภวรรณ เรืองพุฒ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 139,950.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 134/2563
3 เม.ย.63

24 จ้ำงจัดทำข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำร
ให้คำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

72,000.- บำท

72,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชวิศำ พยัคฆพันธ์
รำคำทีเ่ สนอ 72,000.- บำท

นำงสำวชวิศำ พยัคฆพันธ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 72,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 135/2563
3 เม.ย.63

25 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

90,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจำตุรนต์ จ่ำยะสิทธิ์
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

นำยจำตุรนต์ จ่ำยะสิทธิ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 136/2563
3 เม.ย.63

26 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

90,300.- บำท

90,300.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกรวิทย์ เวชกำร
รำคำทีเ่ สนอ 90,300.- บำท

นำยกรวิทย์ เวชกำร
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,300.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 137/2563
3 เม.ย.64

27 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

90,300.- บำท

90,300.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววัชรำภรณ์ แซ่เอีย้ ว
รำคำทีเ่ สนอ 90,300.- บำท

นำงสำววัชรำภรณ์ แซ่เอีย้ ว
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,300.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 138/2563
3 เม.ย.64

28 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

90,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ อร่ำมเมลืองศรี
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

นำยสุชำติ อร่ำมเมลืองศรี
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 139/2563
3 เม.ย.65

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

29 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

90,300.- บำท

90,300.- บำท

30 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

163,277.- บำท

31 จ้ำงจัดทำข้อมูลกำรติดตำม
ประเมินผลด้ำนกำรอนุญำต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิ ติกำนต์ เพำะโภชน์
รำคำทีเ่ สนอ 90,300.- บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

นำงสำวฐิ ติกำนต์ เพำะโภชน์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,300.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 140/2563
3 เม.ย.65

163,277.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สุคนั โธ
รำคำทีเ่ สนอ 163,277.- บำท

นำยกิตติ สุคนั โธ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 163,277.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 141/2563
3 เม.ย.66

164,700.- บำท

164,700.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชยำภำ ไชยศรี
รำคำทีเ่ สนอ 164,700.- บำท

นำงสำวชยำภำ ไชยศรี
รำคำทีจ่ ำ้ ง 164,700.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 142/2563
3 เม.ย.66

32 จ้ำงจัดทำประเมินทะเบียน
ตำรับยำและประเมินกำร
แก้ไขเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ตำรับยำ

30,000.- บำท

30,000.- บำท

นำงพรนรี กิตติวรรณโชติ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 30,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 143/2563
3 เม.ย.67

33 จ้ำงจัดทำข้อเสนอและ
คำแนะนำทีเ่ กี่ยวกับกำร
อนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร

180,000.- บำท

180,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำทีเ่ สนอ 180,000.- บำท

นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำทีจ่ ำ้ ง 180,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 144/2563
3 เม.ย.67

34 จ้ำงจัดทำข้อเสนอและ
คำแนะนำทีเ่ กี่ยวกับกำรจด
แจ้งเครื่องสำอำง

180,000.- บำท

180,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงคุณภร ตัง้ จุฑำชัย
รำคำทีเ่ สนอ 180,000.- บำท

นำงคุณภร ตัง้ จุฑำชัย
รำคำทีจ่ ำ้ ง 180,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 145/2563
3 เม.ย.67

35 จ้ำงเหมำบริกำรในกำรจัดทำ
ข้อเสนอและคำแนะนำที่
เกี่ยวกับกำรอนุญำต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

300,000.- บำท

300,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำพล รัตนพันธุ์
รำคำทีเ่ สนอ 300,000.- บำท

นำยชำพล รัตนพันธุ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 300,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 146/2563
3 เม.ย.67

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพรนรี กิตติวรรณโชติ
รำคำทีเ่ สนอ 30,000.- บำท

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

36 จ้ำงกำรจัดทำข้อเสนอและ
คำแนะนำทีเ่ กี่ยวกับกำร
อนุญำตผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

330,000.- บำท

330,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิไล บัณฑิตำนุกลู
รำคำทีเ่ สนอ 330,000.- บำท

นำงวิไล บัณฑิตำนุกลู
รำคำทีจ่ ำ้ ง 330,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 147/2563
7 เม.ย.67

37 จ้ำงจัดทำแผงป้องกันเชือ้
ไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID 19)

33,598.- บำท

33,598.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 33,598.- บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รำคำทีจ่ ำ้ ง 33,598.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 148/2563
7 เม.ย.67

38 ซ่อมเครื่องปรับอำกำศและ
พัดลมดูดอำกำศ

1,819.- บำท

1,819.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ
รำคำทีเ่ สนอ 1,819.- บำท

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 1,819.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 149/2563
7 เม.ย.67

39 จ้ำงเหมำบริกำรในกำร
ให้บริกำร smart counter
service สำหรับผลิตภัณฑ์
สุขภำพ ณ ศูนย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จ

496,000.- บำท

496,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลูช่นั
คอนซัลติง้ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 496,000.- บำท

บริษัท ออพติมสั โซลูช่นั
คอนซัลติง้ จำกัด
รำคำทีจ่ ำ้ ง 496,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 150/2563
7 เม.ย.67

40 เช่ำอุปกรณ์ในกำรให้บริกำร
smart counter service ณ
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
เบ็ดเสร็จ

170,400.- บำท

170,400.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์
ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 170,400.- บำท

บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์
ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด
รำคำทีเ่ ช่ำ 170,400.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะเช่ำ

สนบ.จ 151/2563
7 เม.ย.67

41 เช่ำระบบในกำรให้บริกำร
smart counter service ณ
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
เบ็ดเสร็จ

486,400.- บำท

486,400.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลูช่นั
คอนซัลติง้ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 486,400.- บำท

บริษัท ออพติมสั โซลูช่นั
คอนซัลติง้ จำกัด
รำคำทีเ่ ช่ำ 486,400.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะเช่ำ

สนบ.จ 152/2563
7 เม.ย.67

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

42 จ้ำงเหมำบริกำรในกำรจัดทำ
ข้อมูลและคำวินิจฉัยในกำร
ให้คำแนะนำเชิงรุก
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพทีใ่ ช้ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)

90,000.- บำท

90,000.- บำท

43 ซือ้ เวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

41,730.- บำท

44 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวยุวดี พัฒนวงศ์
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

นำงสำวยุวดี พัฒนวงศ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 153/2563
10 เม.ย.67

41,730.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก.
รำคำทีเ่ สนอ 41,730.- บำท

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก.
รำคำทีซ่ อื ้ 41,730.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

สนบ.ซ 6/2563
8 เม.ย.67

78,577.- บำท

78,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวทวีพร กิจถำวรชัยสกุล
รำคำทีเ่ สนอ 78,577.- บำท

นำงสำวทวีพร กิจถำวรชัยสกุล
รำคำทีจ่ ำ้ ง 78,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 154/2563
16 เม.ย.67

45 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

48,577.- บำท

48,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชยำภำ ปัดถำมัง
รำคำทีเ่ สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวชยำภำ ปั ดถำมัง
รำคำทีจ่ ำ้ ง 48,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 155/2563
16 เม.ย.67

46 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

78,577.- บำท

78,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวภรณ์นิเวช รอสมิง
รำคำทีเ่ สนอ 78,577.- บำท

นำงสำวภรณ์นิเวช รอสมิง
รำคำทีจ่ ำ้ ง 78,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 156/2563
16 เม.ย.67

47 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

48,577.- บำท

48,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพชรศรินทร์ หอพัตรำภรณ์
รำคำทีเ่ สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวเพชรศรินทร์ หอพัตรำภรณ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 48,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 157/2563
16 เม.ย.67

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

48 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

48,577.- บำท

48,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพลช ชินวัฒนวงศ์วำน
รำคำทีเ่ สนอ 48,577.- บำท

นำยพลช ชินวัฒนวงศ์วำน
รำคำทีจ่ ำ้ ง 48,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 158/2563
16 เม.ย.67

49 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

48,577.- บำท

48,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวภัทรกันย์ จันทร์พร้อม
รำคำทีเ่ สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวภัทรกันย์ จันทร์พร้อม
รำคำทีจ่ ำ้ ง 48,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 159/2563
16 เม.ย.67

50 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

48,577.- บำท

48,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนภัศ นิยม
รำคำทีเ่ สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวนภัศ นิยม
รำคำทีจ่ ำ้ ง 48,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 160/2563
16 เม.ย.67

51 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

78,577.- บำท

78,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพีรณัฐ ชัยเพชร
รำคำทีเ่ สนอ 78,577.- บำท

นำยพีรณัฐ ชัยเพชร
รำคำทีจ่ ำ้ ง 78,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 161/2563
16 เม.ย.67

52 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

78,577.- บำท

78,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำญวิทย์ ชังเจริญสุข
รำคำทีเ่ สนอ 78,577.- บำท

นำยชำญวิทย์ ชังเจริญสุข
รำคำทีจ่ ำ้ ง 78,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 162/2563
16 เม.ย.67

53 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

48,577.- บำท

48,577.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวประณิตำ ฟุง้ เฟื่ อง
รำคำทีเ่ สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวประณิตำ ฟุง้ เฟื่ อง
รำคำทีจ่ ำ้ ง 48,577.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 163/2563
16 เม.ย.67

54 จ้ำงพิมพ์กระดำษ Certificate

489,525.- บำท

489,525.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริตี ้
พริน้ ท์ตงิ ้ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 489,525.- บำท

บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริตี ้
พริน้ ท์ตงิ ้ จำกัด
รำคำทีจ่ ำ้ ง 489,525.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 164/2563
21 เม.ย.67

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

55 ซือ้ กระดำษบัตรคิว

59,920.- บำท

59,920.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อันดำมันพัฒนำ
รำคำทีเ่ สนอ 59,920.- บำท

หจก.อันดำมันพัฒนำ
รำคำทีซ่ อื ้ 59,920.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

สนบ.ซ 7/2563
21 เม.ย.67

56 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

8,400.- บำท

8,400.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำทีเ่ สนอ 8,400.- บำท

เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 8,400.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 165/2563
23 เม.ย.67

57 จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

20,213.- บำท

20,213.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สุคนั โธ
รำคำทีเ่ สนอ 20,213.- บำท

นำยกิตติ สุคนั โธ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 20,213.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 166/2563
23 เม.ย.67

58 จ้ำงจัดทำพิจำรณำคำขอ
วินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์
อำหำรผ่ำนระบบ
consultation e-service

22,440.- บำท

22,440.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนันณภัชสรณ์ กำมะ
รำคำทีเ่ สนอ 22,440.- บำท

นำงสำวนันณภัชสรณ์ กำมะ
รำคำทีจ่ ำ้ ง 22,440.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

สนบ.จ 167/2563
27 เม.ย.67

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

