
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 จดัซือ้วสัด ุ 2,540.00                2,540.00          เฉพำะเจำะจง  บ.ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)

รำคำ 2,540 บำท

 บ.ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน)

รำคำ 2,540 บำท

หลกัเกณฑร์ำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่

เป็นมำตรฐำน

       ตสน.ซ.2/2563      

ลว. 10 เมษำยน 2563

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งปฏบิตัิงำนหนำ้หอ้งรอง 3 138,000.-บำท 138,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.พวงเพ็ญ กลำงรกัษ์ 138,000.-บำท น.ส.พวงเพ็ญ กลำงรกัษ์ 138,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 163/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 114,900.-บำท 114,900.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ เสมำทอง 114,900.-บำท นำยสมภพ เสมำทอง 114,900.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 164/2563

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ไมมี่จดัซือ้จดัจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่30 เมษำยน 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ในรอบเดือน เมษำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน ........กลุม่พฒันำระบบบรหิำร..........

วนัที ่5 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563

ล ำดบั

ที่
งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูท้ีไ่ดร้บักำรคดัเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2563

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

วนัที่.....28...... เดือน....เมษำยน...... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

3 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 61,230.-บำท 61,230.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. พชัรนิทร ์เอกมำตย์ 61,230.-บำท น.ส. พชัรนิทร ์เอกมำตย์ 61,230.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 165/2563

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 53,400.-บำท 53,400.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอนษุรำ พุม่ขู่ 53,400.-บำท นำงอนษุรำ พุม่ขู่ 53,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 166/2563

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งซอ่มรถยนต ์ฯ 8,000.-บำท 8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 8,000.-บำท รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 8,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 167/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งพิมพส์มดุท ำเนียบนำมฯ 99,000.-บำท 99,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟฟิค 99,000.-บำท ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟฟิค 99,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 168/2563

แอนดด์ีไซน์ แอนดด์ีไซน์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จำ้งเย็บผำ้คลมุโต๊ะหอ้งประชมุ 37,717.50.-บำท 37,717.50.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 37,717.50.-บำท บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส์ 37,717.50.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 169/2563

จ ำนวน 45 ชดุ จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่13 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จำ้งซอ่มรถยนต ์น ำ้มนัเครื่องหมด 21,000.-บำท 21,000.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 21,000.-บำท รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 21,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 170/2563

หมำยเลขทะเบยีน นง - 8115 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่14 เม.ย. 2563

นม. ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 รือ้และติดตัง้คิว้บนัไดกนัลืน่ 22,960.-บำท 22,960.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 22,960.-บำท นำยพงศกร เรอืงมำก 22,960.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 171/2563

อำคำร 2-3 ชัน้ 1-2 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่14 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

10 จำ้งเปลีย่นอะไหลล่ิฟตฯ์ 50,268.60 บำท 50,268.60 บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท รุง่เจรญิเอลลิเวเตอร์ 50,268.60 บำท บรษัิท รุง่เจรญิเอลลิเวเตอร์ 50,268.60 บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 172/2563

แอนด ์เอสเคเลเตอร ์จ  ำกดั แอนด ์เอสเคเลเตอร ์จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่15 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จำ้งเปลีย่นอะไหลล่ิฟตฯ์ 14,926.50 บำท 14,926.50 บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท รุง่เจรญิเอลลิเวเตอร์ 14,926.50 บำท บรษัิท รุง่เจรญิเอลลิเวเตอร์ 14,926.50 บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 173/2563

แอนด ์เอสเคเลเตอร ์จ  ำกดั แอนด ์เอสเคเลเตอร ์จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่20 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 3,200.-บำท 3,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 3,200.-บำท ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 3,200.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 174/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่20 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งสแกนแบบแปลนฯ 17,500.-บำท 17,500.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท 760 ไอ อำรค์ิเทค 17,500.-บำท บรษัิท 760 ไอ อำรค์ิเทค 17,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 175/2563

แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ  ำกดั แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่20 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 รือ้พรอ้มติดตัง้ตูเ้หล็กรำงเลือ่น 28,000.-บำท 28,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรอืงมำก 28,000.-บำท นำยพงศกร  เรอืงมำก 28,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 176/2563

4 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 ซอ่มประตกูระจกบำนเลือ่น 34,989.-บำท 34,989.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรอืงมำก 34,989.-บำท นำยพงศกร  เรอืงมำก 34,989.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 177/2563

ทำงเขำ้อกกอำคำร 1,2,3 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จดัซือ้แอลกอฮอลเ์พ่ือใชท้  ำควำม 10,260.-บำท 10,260.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ป.รำชำ ออโต้ 10,260.-บำท บรษัิท ป.รำชำ ออโต้ 10,260.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 34/2563

สะอำดฆ่ำเชือ้ จ  ำนวน 27 ขวด เซอรว์สิ จ  ำกดั เซอรว์สิ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

17 จดัซือ้แบตเตอรี่รถยนต ์ฯ 2,600.-บำท 2,600.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 8,000.-บำท รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 8,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 35/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 36,700.-บำท 36,700.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 36,700.-บำท รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 36,700.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 36/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 21 รำยกำร 47,418.บำท 47,418.บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ป.รำชำ ออโต้ 47,418.บำท บรษัิท ป.รำชำ ออโต้ 47,418.บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 37/2563

เซอรว์สิ จ  ำกดั เซอรว์สิ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่13 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 ซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 17,520.-บำท 17,520.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท เปเปอร ์แอนด์ 17,520.-บำท บรษัิท เปเปอร ์แอนด์ 17,520.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 38/2563

รยกำรกระดำษช ำระมว้น มอร ์จ  ำกดั มอร ์จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่13 เม.ย. 2563

ใหญ่ 240 มว้น ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม 36,808.บำท 36,808.บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอลฯ 36,808.บำท บรษัิท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอลฯ 36,808.บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 39/2563

A4 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งซอ่มคอมพิวเตอรแ์ละเครื่องพิมพ์ 37,900 37,900 เฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอสคอมพิเวอตร์ รำ้น เจเอสคอมพิเวอตร์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.141/63

เสนอรำคำ 37,900 บำท รำคำจำ้ง 37,900 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 7 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน  2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน เมษำยน  2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

2 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 98,250 98,250 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ลีกำ้ บสิสิเนส จ ำกดั บรษัิท ลีกำ้ บสิสิเนส จ ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บซ.กยผ.142/63

เสนอรำคำ 98,250 บำท รำคำจำ้ง 98,250 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 7 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

3 จำ้งจดัพิมพส์รุปกำรประชมุวชิำกำรงำน49,000 49,000 เฉพำะเจำะจง บรษัิท บอรน์ ทบู ีพบัลิสช่ิง จ  ำกดั บรษัิท บอรน์ ทบู ีพบัลิสช่ิง จ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.143/63

คุม้ครองผูบ้รโิภคฯ เสนอรำคำ 49,000 บำท รำคำจำ้ง 49,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 7 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

4 จำ้งติดตัง้เนทปอ้งกนันก 65,655.82              65,655.82        เฉพำะเจำะจง บรษัิท แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท ์ฯ บรษัิท แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท ์ฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.144/63

เสนอรำคำ 65,655.82 บำท รำคำจำ้ง 65,655.82 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 9 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

5 จำ้งเหมำซอ่มแซมปรบัปรุงหอ้งศนูยค์วำม274,027 274,027 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ชอวไ์วซ ์จ  ำกดั บรษัิท ชอวไ์วซ ์จ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.145/63

รว่มมือระหวำ่งประเทศ หอ้ง 515 ชัน้ 5 เสนอรำคำ 274,027 บำท รำคำจำ้ง 274,027 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 10 เมษำยน 2563

อำคำร 5 ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

6 จำ้งเหมำปรบัปรุงขอ้มลูศนูยเ์ฝำ้ระวงัควำม55,000 55,000 เฉพำะเจำะจง นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.146/63

ปลอดภยัดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพ เสนอรำคำ 55,000 บำท รำคำจำ้ง 55,000  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 10 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

7 จำ้งพิมพส์มดุประจ ำตวัส  ำหรบัผูท้ีมี่ภำวะ99,600 99,600 เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟิคฯ หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟิคฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.147/63

พรอ่งเอ็นไซม ์จี-6พีดี เสนอรำคำ 99,600 บำท รำคำจำ้ง 99,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 10 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

8 จำ้งเปลีย่นมอเตอรพ์ดัลมและลำ้งเติมน ำ้ยำ66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก นำยพงศกร เรอืงมำก โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.148/63

หอ้ง Server อำคำร 1 ชัน้ 4 เสนอรำคำ 66,000 บำท รำคำจำ้ง 66,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 16 เมษำยน 2563

ศนูยข์อ้มลูและสำรสนเทศ ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน ยกเลิกใบสั่ง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

9 จำ้งซอ่มแซมอดุรอยรั่วทอ่ระบำยน ำ้ทิง้ 909.50                   909.50             เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.149/63

หอ้ง 515 หมำยเลขครุภณัฑ ์ช.1อ/60 เสนอรำคำ 909.50 บำท รำคำจำ้ง 909.50 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 16 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

10 จำ้งเหมำจบัคูร่หสั ICD-TM 70,000 70,000 เฉพำะเจำะจง นำงอลิศรำ แสงวรุิณ สจุรติ นำงอลิศรำ แสงวรุิณ สจุรติ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.150/63

กบัรหสั MedDRA Version และจดัท ำคูมื่อ เสนอรำคำ 70,000 บำท รำคำจำ้ง 70,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 22 เมษำยน 2563

กำรเลือกรหสั MedDRA ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

11 ซือ้(ตอ่อำยสุมำชิก)หนงัสืออำ้งอิงในรูปแบบ58,440 58,440 เฉพำะเจำะจง หจก.บำงกอกเคมำรท์ หจก.บำงกอกเคมำรท์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจซ.กยผ.151/63

Onlineและหนงัสืออำ้งอิงในรูปแบบเลม่ เสนอรำคำ 58,440 บำท รำคำจำ้ง 58,440 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 28 เมษำยน 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

12 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 72,471.10              72,471.10        เฉพำะเจำะจง บรษัิท ทรพัยอ์รุณพง จ ำกดั บรษัิท ทรพัยอ์รุณพง จ ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจซ.กยผ.152/63

เสนอรำคำ 72,471.10 บำท รำคำจำ้ง 72,471.10 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 29 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

13 จำ้งเหมำบรกิำรงำนดำ้นกำรจดักำรระบบ27,000 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงษ ์หำเรอืนพฒิุ นำยกิตติพงษ ์หำเรอืนพฒิุ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.153/63

สำรสนเทศ เสนอรำคำ 27,000 บำท รำคำจำ้ง 27,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

14 จำ้งเหมำบรกิำรงำนดำ้นกำรจดักำรระบบ27,000 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยศภุณฐั สขุมำก นำยศภุณฐั สขุมำก โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.154/63

สำรสนเทศ เสนอรำคำ 27,000 บำท รำคำจำ้ง 27,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 30 เมษำยน 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

15 จำ้งเชำ่วงจรอินเตอรเ์น็ต (Internet) 395,000 395,000 e-bidding บรษัิท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั บรษัิท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที ่41/2563

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เสนอรำคำ บำท เสนอรำคำ บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 1 เมษำยน 2563

เสนอรำคำ 395,000 บำท รำคำจำ้ง 395,000 บำท ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

16 โครงกำรพฒันำระบบบรหิำรงำนบคุคล3,980,000 3,900,000 e-bidding บรษัิท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์ บรษัิท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที ่43/2563

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 แอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่น และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 13 เมษำยน 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เสนอรำคำ 3,900,000 บำท รำคำจำ้ง 3,900,000 บำท ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

17 โครกำรปรบัปรุงเวบ็ไซตส์  ำนกังำน 1,450,000 1,500,000 คดัเลือก บรษัิท ฟิลท ูจ  ำกดั บรษัิท ฟิลท ูจ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที ่46/2563

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เสนอรำคำ 1,500,000 บำท รำคำจำ้ง 1,450,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 16 เมษำยน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

18 โครงกำรพฒันำระบบรำยงำนอำกำรไมพ่งึ500,000 500,000 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์ บรษัิท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที ่47/2563

ประสงคจ์ำกกำรใชก้ญัชำทำงกำรแพทย์ แอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่น และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 16 เมษำยน 2563

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เสนอรำคำ 5000,000 บำท รำคำจำ้ง 500,000 บำท ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

ล ำดบั

ที่

งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งเปลีย่นแม็กเนติกคอนเท

รดเตอร ์ และแคปสนัคำปำซิ

เตอร ์เครื่องปรบัอำกำศ ทำ

ซำกิ

3,852 3,852 รำคำที่

เคยจำ้งครัง้

สดุทำ้ยภำยใน

ระยะเวลำ  2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ ฐำปนีย ์แอรเ์ซอรว์สิ 3,852 บำท เน่ืองจำกแม็กเนติกคอนแทรค

เตอรแ์ละแคปรนัคำปำซิเตอร์

เครื่องปรบัอำกำศเกิดกำรช ำรุด

 จงึจ  ำเป็นตอ้งเปลีย่นใหอ้ยูใ่น

สภำพพรอ้มใชง้ำน

จ/9/2563 ลว. 1 เม.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2563

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที ่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ.2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบ สขร.1



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

2 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำนพิมพ์

เอกสำร นำงสำวช่ืนจิต ทอง

นพเกำ้

47,100 47,100 บำท 

รำคำทีเ่คยจำ้ง

ครัง้สดุทำ้ย

ภำยใน

ระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเกำ้/47,100

 บำท

นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเกำ้/47,100

บำท

เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภำพ เห็นควร

จดัจำ้งบคุคลมำปฏบิตัิงำน

ดำ้นพิมพเ์อกสำร

จ/10/2563 ลว.2 เม.ย.63

3 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำนบนัทกึ

ขอ้มลูกฎหมำย นำงสำวอนุ

ธิดำ ปัตตำนสุรณ์

53,100 53,100 บำท 

รำคำทีเ่คยจำ้ง

ครัง้สดุทำ้ย

ภำยใน

ระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ์/

53,100 บำท

นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ์/

53,100 บำท

เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภำพ เห็นควร

จดัจำ้งบคุคลมำปฏบิตัิงำน

ดำ้นบนัทกึขอ้มลูกฏหมำย

จ/11/2563 ลว.11 เม.ย 63

4 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำนขบั

รถยนตส์ว่นรำชกำร 

หมำยเลขทะเบยีน นง 5820 

นนทบรุ ีนำยโดม จ ำสมศกัดิ์

40,500 40,500 บำท 

รำคำทีเ่คยจำ้ง

ครัง้สดุทำ้ย

ภำยใน

ระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/40,500 บำท นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/40,500 บำท เน่ืองจำกพนกังำนขบัรถยนต์

สว่นกลำงของกลุม่กฎหมำย

อำหำรและยำไดเ้กษียณอำยุ

รำชกำร เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำน

เป็นไปอยำ่งตอ่เน่ือง มีควำม

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ

จ/12/2563 ลว. 2 เม.ย.63

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

๑ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

135,000.00 135,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ     เสนอ

รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ     เสนอ

รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๖/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

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

วนัที ่๕ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือก

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๒ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

81,840.00 81,840.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยพงษพ์นัธ ์ ทิมแตง      เสนอ

รำคำ ๘๑,๘๔๐ บำท

นำยพงษพ์นัธ ์ ทิมแตง        เสนอ

รำคำ ๘๑,๘๔๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๗/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

112,200.00 112,200.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู       เสนอ

รำคำ ๑๑๒,๒๐๐ บำท

นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู       เสนอ

รำคำ ๑๑๒,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๘/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๔ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุญำนชุ  คณุปูธำนินทร์

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวปณุญำนชุ  คณุปูธำนินทร์

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๘๙/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๕ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

120,000.00 120,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชญำดำ  โอมนิธีรำ   เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวชญำดำ  โอมนิธีรำ   เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๐/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๖ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

120,000.00 120,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวณธษำ  มลคลหตัถี  เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวณธษำ  มลคลหตัถี  เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๑/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๗ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

120,000.00 120,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกัดื  สขุกิจ      เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำยเกียรติศกัดื  สขุกิจ      เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๒/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๘ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

127,200.00 127,200.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวสิทุธ์ิพนัธุ ์ ฉำยแสง     เสนอ

รำคำ ๑๒๗,๒๐๐ บำท

นำยวสิทุธ์ิพนัธุ ์ ฉำยแสง     เสนอ

รำคำ ๑๒๗,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๓/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๙ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

169,200.00 169,200.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  วริยิะเมธำนนท ์   เสนอ

รำคำ ๑๖๙,๒๐๐ บำท

นำยธเนศ  วริยิะเมธำนนท ์   เสนอ

รำคำ ๑๖๙,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๔/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๐ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

135,000.00 135,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุง่นภำ  โมกผำ      เสนอ

รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวรุง่นภำ  โมกผำ      เสนอ

รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๕/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๑ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยปิยพชัร ์ แสนสวุรรณ    เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำยปิยพชัร ์ แสนสวุรรณ    เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๖/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๒ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอรวรรยำ ป่ินแสง    เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวอรวรรยำ ป่ินแสง    เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๗/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๑๓ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

90,000.00 90,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยทวชิ  ภูส่ำ่น  เสนอรำคำ 

๙๐,๐๐๐ บำท

นำยทวชิ  ภูส่ำ่น  เสนอรำคำ 

๙๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๘/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๔ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

114,600.00 114,600.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    เสนอ

รำคำ ๑๑๔,๖๐๐ บำท

นำงอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    เสนอ

รำคำ ๑๑๔,๖๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๑๙๙/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๕ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

51,000.00 51,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุญำภำ  เอ่ียมวจิิตร 

เสนอรำคำ ๕๑,๐๐๐ บำท

นำงสำวปณุญำภำ  เอ่ียมวจิิตร 

เสนอรำคำ ๕๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๐/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๖ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

88,920.00 88,920.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ทรงศร       เสนอ

รำคำ ๘๘,๙๒๐ บำท

นำงสำววนิดำ  ทรงศร       เสนอ

รำคำ ๘๘,๙๒๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๑/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๗ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

64,200.00 64,200.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม    

เสนอรำคำ ๖๔,๒๐๐ บำท

นำยชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม    เสนอ

รำคำ ๖๔,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๒/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๑๘ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

123,000.00 123,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย       เสนอ

รำคำ ๑๒๓,๐๐๐ บำท

นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย         เสนอ

รำคำ ๑๒๓,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๓/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๑๙ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

55,200.00 55,200.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำพร  คณุดิลกภำกร   

เสนอรำคำ ๕๕,๒๐๐ บำท

นำงสำวจิรำพร  คณุดิลกภำกร   

เสนอรำคำ ๕๕,๒๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๔/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๐ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

81,000.00 81,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิวพิรรณ  สวุรรณรตัน ์ 

เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

นำงสำวสิวพิรรณ  สวุรรณรตัน ์ 

เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๕/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๑ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

135,000.00 135,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  นชุนำฏ      เสนอ

รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ  นชุนำฏ      เสนอ

รำคำ ๑๓๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๖/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๒ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

49,800.00 49,800.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยภเูบศร  พนัธรกัษ ์      เสนอ

รำคำ ๔๙,๘๐๐ บำท

นำยภเูบศร  พนัธรกัษ ์        เสนอ

รำคำ ๔๙,๘๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๗/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๒๓ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

111,000.00 111,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธรำนิติกลุ 

เสนอรำคำ ๑๑๑,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธรำนิติกลุ 

เสนอรำคำ ๑๑๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๘/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๔ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

111,000.00 111,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสมรกัษ ์ สำรภ ี เสนอรำคำ 

๑๑๑,๐๐๐ บำท

นำยสมรกัษ ์ สำรภ ี เสนอรำคำ 

๑๑๑,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๐๙/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๕ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

130,800.00 130,800.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ   เสนอ

รำคำ ๑๓๐,๘๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ   เสนอ

รำคำ ๑๓๐,๘๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๐/๒๕๖๓    ลว. ๗ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๖ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

120,000.00 120,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำญชลี  ผำทำ      เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวปรำญชลี  ผำทำ      เสนอ

รำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๑/๒๕๖๓    ลว. ๙ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๗ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

120,000.00 120,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวขวญัชนก  บญุดำรำช   

เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวขวญัชนก  บญุดำรำช   

เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๒/๒๕๖๓    ลว. ๙ 

เม.ย. ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๒๘ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

63,000.00 63,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง  เสนอ

รำคำ ๖๓,๐๐๐ บำท

นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง  เสนอ

รำคำ ๖๓,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๓/๒๕๖๓    ลว. ๙ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๒๙ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

120,000.00 120,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำพร  ปรำกำรพิลำศ 

เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวทิพำพร  ปรำกำรพิลำศ 

เสนอรำคำ ๑๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๔/๒๕๖๓    ลว. ๙ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓๐ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

72,600.00 72,600.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน        เสนอ

รำคำ ๗๒,๖๐๐ บำท

นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน        เสนอ

รำคำ ๗๒,๖๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๕/๒๕๖๓    ลว. ๙ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓๑ ขออนมุตัิจำ้งท ำตรำยำง 8,925.00 8,925.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย ์ เสนอรำคำ 

๘,๙๒๕ บำท

รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย ์ เสนอรำคำ 

๘,๙๒๕ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๑๖/๒๕๖๓    ลว. ๑๕ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓๒ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร ม.44

50,000.00 50,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลวรรณ  มั่นดี        

เสนอรำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวกมลวรรณ  มั่นดี        เสนอ

รำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓๓ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

50,000.00 50,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสทุธิพร  ทบัทอง         เสนอ

รำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

นำยสทุธิพร  ทบัทอง         เสนอ

รำคำ ๕๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๘ 

เม.ย. ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๓๔ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

13,500.00 13,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุง้ชำดำ  มิตรใจดี        

เสนอรำคำ ๑๓,๕๐๐ บำท

นำงสำวรุง้ชำดำ  มิตรใจดี        

เสนอรำคำ ๑๓,๕๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๑๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๘ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓๕ ขออนมุตัิเชำ่สถำนทีจ่ดัเก็บ

เอกสำร

150,000.00 150,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ  ำกดั

เสนอรำคำ ๑๕๐,๐๐๐ บำท

บรษัิท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ  ำกดั

เสนอรำคำ ๑๕๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๒๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๘ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓๖ ขออนมุตัิจดัซือ้แบตเตอรี่

รถยนตต์ูห้มำยเลขทะเบยีน 

นง 6617 (พรอ้มเปลีย่น)

4,258.60 4,258.60  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๔,๒๕๘.๖๐ บำท

บรษัิท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั เสนอ

รำคำ ๔,๒๕๘.๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

บซ.พ.๘/๒๕๖๓       ลว. ๓ เม.ย.

 ๒๕๖๓

๓๗ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 46,010.00 46,010.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท ดั๊บเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์

 จ  ำกดั   เสนอรำคำ ๔๖,๐๑๐ บำท

บรษัิท ดั๊บเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ 

จ  ำกดั   เสนอรำคำ ๔๖,๐๑๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

บซ.พ.๙/๒๕๖๓       ลว. ๒๔ 

เม.ย. ๒๕๖๓

๓๘ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

คอมพิวเตอร์

159,451.40 159,451.40  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท พีแอนดเ์จย ์ฟรเีวย ์      เท

รดดิง้ จ  ำกดั เสนอรำคำ 

๑๕๙,๔๕๑.๔๐ บำท

บรษัิท พีแอนดเ์จย ์ฟรเีวย ์      เทรด

ดิง้ จ  ำกดั เสนอรำคำ 

๑๕๙,๔๕๑.๔๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๐/๒๕๖๓       ลว.๒๘ 

เม.ย. ๒๕๖๓

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 อนมุตัิจำซอ่มกระเบีอ้ง 4,900.00                4,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยพิงศกร เรอืงมำก 4,900.00                       นำยพิงศกร เรอืงมำก มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/979

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  เม.ย.  2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 รำยงำนผลพิจำรณำและอนมุตัิ 4,258.60                4,258.60          เฉพำะเจำะจง บจ. สยำม พระรำม 5 4,258.60                       บจ. สยำม พระรำม 5 มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/985

จำ้งเปลีย่นแบตเตอรี่ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16  เม.ย.  2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน 2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ

วนัที ่ 30   เมษำยน 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

3 รำยงำนผลพิจำรณำและอนมุตัิ 1,155.60                1,155.60          เฉพำะเจำะจง 1,155.60                       -                                               มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/991

ซอ่มรถยนต ์นง 5821 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่20  เม.ย.  2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 รำยงำนผลพิจำรณำและอนมุตัิ 2,864.00                2,864.00          เฉพำะเจำะจง เอ เอส ก็อบป้ี 2,864.00                       เอ เอส ก็อบป้ี มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/995

จำ้งถ่ำยเอกสำร (ประชมุ 1 พ.ค. 63) เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  เม.ย.  2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งบคุคคภำยนอก 34,485.00              34,485.00        เฉพำะเจำะจง นส. วสิำรตัน ์โตเจรญิ 34,485.00                     นส. วสิำรตัน ์โตเจรญิ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 424/2563

เพ่ือด  ำเนินกำรจดเตรยีมฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งบคุคคภำยนอก 39,378.00              39,378.00        เฉพำะเจำะจง นส. สมใจ ไทยเจือ 39,378.00                     นส. สมใจ ไทยเจือ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 425/2563

เพ่ือตรวจสอบเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จำ้งบคุคคภำยนอก 78,000.00              78,000.00        เฉพำะเจำะจง นส. นฤมล  นิมมำนพิภกัดิ์ 78,000.00                     นส. นฤมล  นิมมำนพิภกัดิ์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 426/2563

เพ่ือตรวจค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จำ้งบคุคคภำยนอก 38,208.00              38,208.00        เฉพำะเจำะจง นส.ฉัตรแกว้  วฒันมะโน 38,208.00                     นส.ฉัตรแกว้  วฒันมะโน มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 427/2563

เพ่ือตรวจสอบเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จำ้งบคุคคภำยนอก 65,700.00              65,700.00        เฉพำะเจำะจง นำงพิสชำ  ลศุนนัท์ 65,700.00                     นำงพิสชำ  ลศุนนัท์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 428/2563

เพ่ือด  ำเนินงำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

10 จำ้งบคุคคภำยนอก 77,400.00              77,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยศตัวแ์พทยเ์ลิศรบ หนหำญบ 77,400.00                     นำยศตัวแ์พทยเ์ลิศรบ หนหำญบ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 429/2563

เพ่ือตรวจประเมินเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จำ้งจดัท ำขอ้มลูและเอกสำร 43,500.00              43,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยธนวชิญ ์อณัณว์นิช 43,500.00                     นำยธนวชิญ ์อณัณว์นิช มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 430/2563

เพ่ือประกอบฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จำ้งจดัท ำขอ้มลูยำ ประเมินขอ้มลูฯ 78,000.00              78,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยจำรุต  สงครำมวงค์ 78,000.00                     นำยจำรุต  สงครำมวงค์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 431/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งจดัท ำขอ้มลูประกอบกำรฯ 78,000.00              78,000.00        เฉพำะเจำะจง นส.วรกำรดำ เอือ้จรสัพนัธุ์ 78,000.00                     นส.วรกำรดำ เอือ้จรสัพนัธุ์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 432/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือกำรพฒันำระบบยำฯ 20,000.00              20,000.00        เฉพำะเจำะจง นส.จฑุำทิพย ์มำตรอ 20,000.00                     นส.จฑุำทิพย ์มำตรอ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 433/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จำ้งด ำเนินกำรรวบรวมประสำนงำนฯ 31,140.00              31,140.00        เฉพำะเจำะจง นำยมำรุต อำจฤทธ์ิ 31,140.00                     นำยมำรุต อำจฤทธ์ิ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 434/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งด ำเนินงำนประสำนและ 45,900.00              45,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยชลดรงค ์วงษพ์รวน 45,900.00                     นำยชลดรงค ์วงษพ์รวน มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 435/2563

จดัท ำกฎหมำยฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

17 จำ้งบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัจ ำฐำน 30,000.00              30,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิสิศฐ์  พงศธ์นำยทุธ 30,000.00                     นำยพิสิศฐ์  พงศธ์นำยทุธ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 436/2563

ขอ้มลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จำ้งด ำเนินงำนประสำนงำน 75,000.00              75,000.00        เฉพำะเจำะจง นส. พชัรวรรณ นิมมำนโสภณ 75,000.00                     นส. พชัรวรรณ นิมมำนโสภณ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 437/2563

และจดัท ำขอ้มลู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จำ้งด ำเนินกำรรวบรวมประสำนงำนฯ 29,070.00              29,070.00        เฉพำะเจำะจง นส. เพ็ญศิร ิกิชสนัติภำพ 29,070.00                     นส. เพ็ญศิร ิกิชสนัติภำพ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 438/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จำ้งปฏบิตัิหนำ้ทีร่บั-สง่เอกสำรฯ 27,000.00              27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน ์ ศิรสิมพนัธุ์ 27,000.00                     นำยชินวฒัน ์ ศิรสิมพนัธุ์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 439/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จำ้งบนัทกึขอ้มลูเพ่ือออกเลขค ำขอแกไ้ขฯ 32,628.00              32,628.00        เฉพำะเจำะจง นำยธีรพฒัน ์สขุจิตร ์ 32,628.00                     นำยธีรพฒัน ์สขุจิตร ์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 440/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จำ้งจดัท ำหนงัสือเวยีนและเอกสำรฯ 15,000.00              15,000.00        เฉพำะเจำะจง นส. สำธิยำ  คณูรำช 15,000.00                     นส. สำธิยำ  คณูรำช มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 441/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จำ้งขนสง่ SCG 407,000.00            407,000.00      เฉพำะเจำะจง 407,000.00                   -                                               มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 442/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

24 จำ้งบคุลลภำยนอกเพ่ือ 28,500.00              28,500.00        เฉพำะเจำะจง นส. อญัชลี ศภุกำนกลุ 28,500.00                     นส. อญัชลี ศภุกำนกลุ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 443/2563

บนัทกึสถำนะของค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จำ้งบคุลลภำยนอกเพ่ือ 28,500.00              28,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยรษัฎำกร  ขนุรกัษ์ 28,500.00                     นำยรษัฎำกร  ขนุรกัษ์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 444/2563

ด ำเนินงำนธรุกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จำ้งบคุลลภำยนอกเพ่ือ 28,500.00              28,500.00        เฉพำะเจำะจง นส. ศศิประภำ  เจรญิพนัธุ์ 28,500.00                     นส. ศศิประภำ  เจรญิพนัธุ์ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 445/2563

บนัทกึสถำนะขอขึน้ทะเบยีนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จำ้งตรวจสอบควำมถกูตอ้งทำงวชิำกำรฯ 50,000.00              50,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสภุเวช  รตันศิรวิงศว์ฒิุ 50,000.00                     นำยสภุเวช  รตันศิรวิงศว์ฒิุ มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 446/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือกำรใชย้ำ 300,000.00            300,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยพิสนธ์ิ จงตระกลู 300,000.00                   นำยพิสนธ์ิ จงตระกลู มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 447/2563

อยำ่งสมเหตผุลฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่15  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 ขอจำ้งพิมพแ์นบทำ้ยกฎกระทรวง 14,712.50              14,712.50        เฉพำะเจำะจง ส ำนกัพิมพค์ณะรฐัมนตรฯี 14,712.50                     ส ำนกัพิมพค์ณะรฐัมนตรฯี มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 450/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จำ้งจดัเก็บขอ้มลูกำรด ำเนินกำร 300,000.00            300,000.00      เฉพำะเจำะจง นส.วรำภรณ ์มิทิน 300,000.00                   นส.วรำภรณ ์มิทิน มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ. ย 451/2563

เก่ียวกบัเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  เม.ย. 63 

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์     

จ  ำนวน 1 รำยกำร

29,400.00 29,400.00 วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 29,400.00 รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 29,400.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

ตซ 11/2563                  ลว. 15 

เมษำยน 2563

2 ซือ้ครุภณัฑส์  ำนกังำน     

จ  ำนวน 2 รำยกำร

27,100.00 27,100.00 วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น คุม้แกว้ 27,100.00 รำ้น คุม้แกว้ 27,100.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

ตซ 12/2563                  ลว. 15 

เมษำยน 2563

3 จำ้งเปลีย่นแบตเตอรี่      

จ  ำนวน 1 รำยกำร

3,210.00                3,210.00           วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท คลีนเวลิด ์แมเนจเมนท ์จ  ำกดั 3,210.00                       บรษัิท คลีนเวลิด ์แมเนจเมนท ์จ  ำกดั 3,210.00                      พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 99/2563                   ลว. 2 

เมษำยน 2563

4

จำ้งซอ่มเปลีย่นสำยไฟรถยก

จ ำนวน 1 รำยกำร

3,573.80                3,573.80          วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท จีทีเอ็ม จ  ำกดั 3,573.80                       บรษัิท จีทีเอ็ม จ  ำกดั 3,573.80                      พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 128/2563                ลว. 15 

เมษำยน 2563

5 จำ้งตรวจเช็คและท ำควำม

สะอำดบบโทรทศันว์งจรปิด

และระบบสญัญำณกนัขโมย

จ ำนวน 2 รำยกำร

16,000.00 16,000.00 วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท คลีนเวลิด ์แมเนจเมนท ์จ  ำกดั 16,000.00 บรษัิท คลีนเวลิด ์แมเนจเมนท ์จ  ำกดั 16,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 129/2563                ลว. 15 

เมษำยน 2563

6

จำ้งสอบเทียบเครื่องชั่ง 

จ  ำนวน 6 รำยกำร

8,132.00                8,132.00          วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั

8,132.00                       บรษัิท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั

8,132.00                      พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดย

ใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 130/2563                ลว. 15 

เมษำยน 2563

แบบ สขร. ๑

วนัที่.....17......เดือน….......มิถนุำยน........พ.ศ...2563.................

ผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจำ้งในรอบเดือน......…เมษำยน.........2563................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนกัอำหำร......................................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน  2563 

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

วนัที่.....8.....เดือน....พฤษภำคม......พ.ศ. …2563...... 

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

1 จำ้งส  ำรวจและถอดบทเรยีน 360,000 360,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สขุมุำภรณ ์ลำยหยก 360,000 น.ส.สขุมุำภรณ ์ลำยหยก 360,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.509/63            1 เมษำยน 

 2563

2 จำ้งรถตูป้รบัอำกำศ 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 60,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 60,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.510/63            1 เมษำยน 

 2563

3 จำ้งท ำปำ้ย 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 3,000 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 3,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.511/63          13 เมษำยน 

 2563

4 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 27,500 27,500 เฉพำะเจำะจง นำยธนำกร รุง่สวำ่ง 27,500 นำยธนำกร รุง่สวำ่ง 27,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.512/63          14 เมษำยน 

 2563

5 จำ้งซอ่มคอมฯ 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง รำ้นเจเอส คอมฯ 2,500 รำ้นเจเอส คอมฯ 2,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.513/63          15 เมษำยน 

 2563

6 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 6,259.50 6,259.50 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 6,259.50 ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 6,259.50

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.514/63          23 เมษำยน 

 2563

7 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 79,350 79,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 79,350 น.ส.ชมพนูทุ ทองสมคัร 79,350

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.515/63          28 เมษำยน 

 2563

8
ซือ้สำรเคมีและวสัดุ

หอ้งปฏบิตัิกำร
12,626 12,626 เฉพำะเจำะจง บ.เทีเค ซำยเอนจ ์จ  ำกดั 12,626 บ.เทีเค ซำยเอนจ ์จ  ำกดั 12,626

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.36/63            7 เมษำยน  

2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

9
ซือ้ชดุทดสอบเพ่ือใชต้รวจ

วเิครำะหใ์นหอ้งปฏบิตัิกำร
24,139.20 24,139.20 เฉพำะเจำะจง บ.ยแูอนดบ์ ีโฮลดิง้ ไทยแลนด ์จก. 24,139.20 บ.ยแูอนดบ์ ีโฮลดิง้ ไทยแลนด ์จก. 24,139.20

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.37/63            7 เมษำยน  

2563

10 ซือ้กระดำษดั๊บเบิล้เอ 55,212.00 55,212.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดั๊บเบิล้เอ 55,212.00 บ.ดั๊บเบิล้เอ 55,212.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.38/63            17 เมษำยน 

 2563

11 ซือ้หมกึ 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง บ.เจ เอส คอมพิวเตอร์ 50,000 บ.เจ เอส คอมพิวเตอร์ 50,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.39/63            20 เมษำยน 

 2563

12
ซือ้ชดุทดสอบสำรเคมีใน

อำหำร
17,013 17,013 เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม 17,013 องคก์ำรเภสชักรรม 17,013

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.40/63            22 เมษำยน 

 2563

13 ซือ้วสัดคุอมฯ 62,780.00 62,780.00 เฉพำะเจำะจง บ.วบิลูกิจ 62,780.00 บ.วบิลูกิจ 62,780.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.41/63            30 เมษำยน 

 2563

ล ำดบั

ที่
งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ทีใ่ห้

ค  ำแนะน ำงำนดำ่นอำหำร

และยำ

                  110,000            110,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมศกัดิ ์ หำญหทัยำ                         110,000 นำยสมศกัดิ ์ หำญหทัยำ                        110,000 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจด.281/63 ลว. 30 เม.ย. 63

2 จำ้งพนกังำนขบัรถยนต์                     49,500              49,500 เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                           49,500 นำยเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                          49,500 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจด.282/63 ลว. 30 เม.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2563

กองดำ่นอำหำรและยำ

วนัที ่    30     เดือน     เมษำยน   พ .ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

3
ซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศ

กองดำ่นอำหำรและยำ
10,165.00 10,165.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 10,165.00 รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 10,165.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.279/63         วนัที ่17

 เม.ย. 63

4 จำ้งวเิครำะหส์ำรเคมีก ำจดั

ศตัรูพืชตกคำ้งในผลผลิต

ทำงกำรเกษตร

5,339,772.00 5,339,772.00 E - Bidding
บรษัิท รบัตรวจสินคำ้โพน้ทะเล 

จ ำกดั
5,339,772.00 บรษัิท รบัตรวจสินคำ้โพน้ทะเล จ ำกดั 5,339,772.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

   สญัญำเลขที ่44/2563       วนัที่

 16 เม.ย. 63

5 เชำ่รถกระบะบรรทกุ ดีเซล 

ขนำด 1 ตนัฯ
839,520.00 839,520.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท มะลิไทย ออโตคำร ์เซอรว์สิ 

จ  ำกดั
839,520.00

บรษัิท มะลิไทย ออโตคำร ์เซอรว์สิ 

จ  ำกดั
839,520.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

   สญัญำเลขที ่3/2563       วนัที ่

30 เม.ย. 63

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

๑
เหมำปฏบิตัิของกลุม่พฒันำ

เครอืข่ำย
๙๙,๖๐๐.๐๐ ๙๙,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวภควดี  เจรญิทิพย์ ๙๙,๖๐๐.๐๐ นำงสำวภควดี  เจรญิทิพย์ ๙๙,๖๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๔/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๓/๒๕๖๓

๒
เหมำปฏบิตัิของกลุม่พฒันำ

เครอืข่ำย
๘๙,๔๐๐.๐๐ ๘๙,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวชลิตำ  ใจสมคัร ๘๙,๔๐๐.๐๐ นำงสำวชลิตำ  ใจสมคัร ๘๙,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๕/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๓/๒๕๖๓

๓
เหมำปฏบิตัิงำนของกลุม่

พฒันำพฤติกรรมกำรบรโิภ
๗๐,๒๐๐.๐๐ ๗๐,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง วำ่ทีร่.ต.หญิงชนิดำ  พำนทอง ๗๐,๒๐๐.๐๐ วำ่ทีร่.ต.หญิงชนิดำ  พำนทอง ๗๐,๒๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๖/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๓/๒๕๖๓

๔
เหมำปฎบิตัิงำนของกลุม่

พฒันำระบบ
๗๘,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวรีภทัร  เหลำ่เขตกิจ ๗๘,๐๐๐.๐๐ นำยวรีภทัร  เหลำ่เขตกิจ ๗๘,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๓/๒๕๖๓

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้ หรอืจำ้ง

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

วนัที่…๒๗...เดือน…เมษำยน...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีซื่อ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน ...๒๕๖๓......



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๕
เหมำปฏบิตัิงำน

โสตทศันปูกรณ์
๑๑๑,๙๐๐.๐๐ ๑๑๑,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชยัภทัร  เปมะวภิำต ๑๑๑,๙๐๐.๐๐ นำยชยัภทัร  เปมะวภิำต ๑๑๑,๙๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๘/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๓/๒๕๖๓

๖
เหมำปฏบิตัิงำน

โสตทศันปูกรณ์
๙๕,๔๐๐.๐๐ ๙๕,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๙๕,๔๐๐.๐๐ นำยธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๙๕,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๘๙/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๓/๒๕๖๓

๗

จำ้งเหมำด ำเนินโครงกำรเฝำ้

ระวงัและสรำ้งควำมสำมำรถ

ในกำรรูเ้ทำ่ทนัสือ่

๒๘๓,๐๐๐.๐๐ ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก.นำรำซีซเท็ม ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บจก.นำรำซีซเท็ม ๒๘๓,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๐/๒๕๖๓    วนัที ่๘/

๔/๒๕๖๓

๘ กลอ้ง GoPro Hero8 Black ๒๙,๙๐๐.๐๐ ๒๙,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก.บิก๊โน๊ต ๒๙,๙๐๐.๐๐ บจก.บิก๊โน๊ต ๒๙,๙๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บซ.พศ. ๑๑/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๕/๓/๒๕๖๓

๙
ซ่ือวสัดสุ  ำนกังำนและงำน

บำ้นงำนครวั
๗๖,๙๙๐.๗๘ ๗๖,๙๙๐.๗๘ เฉพำะเจำะจง กิจทวทีรพัย์ ๗๖,๙๙๐.๗๘ กิจทวทีรพัย์ ๗๖,๙๙๐.๗๘

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บซ.พศ. ๑๒/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๗/๓/๒๕๖๓

๑๐ ซือ้หมกึ ๑๕,๕๑๐.๐๐ ๑๕,๕๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๑๕,๕๑๐.๐๐ พี เอ็ม เอ็น ซพัพลำย ๑๕,๕๑๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บซ.พศ. ๑๓/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๗/๓/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้งรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่5 พฤษภำคม 2563

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

ไมม่คีา่ใชจ้า่ย ในรอบประจ าเดอืน  เมษายน 2563 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 44 รำยกำร 50,627.05              50,627.05        เฉพำะเจำะจง รำ้นคุม้แกว้ 50,627.05                     รำ้นคุม้แกว้ 50,627.05                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซส. 8/2563

ลว. 17 เม.ย. 63

2 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร A4 27,606.00              27,606.00        เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์

 จ  ำกดั

27,606.00                     บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ 

จ  ำกดั

27,606.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซส. 9/2563

ลว. 17 เม.ย. 63

3 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์(หมกึ

เครื่องปริน้)

90,736.00              90,736.00        เฉพำะเจำะจง บรษัิท พีแอนดเ์จ ฟรเีวย ์เทรดดิง้ 

จ  ำกดั

90,736.00 บรษัิท พีแอนดเ์จ ฟรเีวย ์เทรดดิง้ 

จ  ำกดั

90,736.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซส. 10/2563

ลว. 27 เม.ย. 63

4 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 59,130.00              59,130.00        เฉพำะเจำะจง นำยกิตติทศัน ์ พลูสวสัดิ์ 59,130.00 นำยกิตติทศัน ์ พลูสวสัดิ์ 59,130.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 109/2563

ลว. 2 เม.ย. 63

5 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - ก.ย. 63) 56,700.00              56,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยกววีฒัน ์ กนัทำ 56,700.00 นำยกววีฒัน ์ กนัทำ 56,700.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 110/2563

ลว. 2 เม.ย. 63

6 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 50,100.00              50,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 50,100.00 นำงสำวชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 50,100.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 111/2563

ลว. 3 เม.ย. 63

7 จำ้งท ำคลิป VDO ควำมรูใ้น

กำรจดัท ำสถำนทีฯ่

400,000.00            400,000.00      เฉพำะเจำะจง บรษัิท โนวำอินเตอรแ์อ็ด จ  ำกดั 400,000.00 บรษัิท โนวำอินเตอรแ์อ็ด จ  ำกดั 400,000.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 112/2563

ลว. 3 เม.ย. 63

8 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 87,480.00              87,480.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 87,480.00 นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 87,480.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 113/2563

ลว. 9 เม.ย. 63

9 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 56,220.00              56,220.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนัยทิพย ์ ชยำนนัท์ 56,220.00 นำงสำวธนัยทิพย ์ ชยำนนัท์ 56,220.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 114/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

10 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 150,000.00 150,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนฤภำ  วงศปิ์ยะรตันกลุ 150,000.00 นำงนฤภำ  วงศปิ์ยะรตันกลุ 150,000.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 115/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

11 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - ก.ย. 63) 61,800.00              61,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยเอกชยั เรงิสมทุร 61,800.00 นำยเอกชยั เรงิสมทุร 61,800.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 116/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

และรำคำทีแ่นบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน.....กองควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเครื่องส  ำอำง).......

วนัที ่  30   เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

12 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - ก.ย. 63) 68,640.00              68,640.00        เฉพำะเจำะจง นำยสนำน  ครำประยรู 68,640.00                     นำยสนำน  ครำประยรู 68,640.00                     -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 117/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

13 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 64,740.00              64,740.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.จตพุร  ศรฤีทธ์ิเกียรติ 64,740.00 น.ส.จตพุร  ศรฤีทธ์ิเกียรติ 64,740.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 118/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

14 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 50,100.00              50,100.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ งำมวนั 50,100.00 น.ส.เบญจวรรณ งำมวนั 50,100.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 119/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

15 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 47,250.00 น.ส.นนัทภสั  ใจจิต 47,250.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 120/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

16 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรวิรรณ  จนัไทย 47,250.00 น.ส.ศิรวิรรณ  จนัไทย 47,250.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 121/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

17 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 73,410.00              73,410.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ ์ สีตบตุร 73,410.00 น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ ์ สีตบตุร 73,410.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 122/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

18 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 66,600.00              66,600.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ ์พลขนัธ์ 66,600.00 น.ส.จิรำภรณ ์พลขนัธ์ 66,600.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 123/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

19 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 57,630.00              57,630.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 57,630.00 น.ส.วรีวรรณ  บญุประกอบ 57,630.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 124/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

20 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 69,300.00              69,300.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรภสัสร  รอดทอง 69,300.00 น.ส.ศิรภสัสร  รอดทอง 69,300.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 125/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

21 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 66,990.00              66,990.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำลยั  กงวงศ์ 66,990.00 น.ส.พจนำลยั  กงวงศ์ 66,990.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 126/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

22 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 57,420.00 57,420.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.กลัยกร  สิทธิสำร 57,420.00 น.ส.กลัยกร  สิทธิสำร 57,420.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 127/2563

ลว. 10 เม.ย. 63



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

23 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (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  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 128/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

24 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (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  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 129/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

25 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 85,380.00 85,380.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทนำ  บรรจงเกตุ 85,380.00 น.ส.จนัทนำ  บรรจงเกตุ 85,380.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 130/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

26 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 72,960.00 72,960.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชตุิมำ  หณุเวช 72,960.00 น.ส.ชตุิมำ  หณุเวช 72,960.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 131/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

27 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 60,570.00              60,570.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.จไุรรตัน ์บญุสวน 60,570.00 น.ส.จไุรรตัน ์บญุสวน 60,570.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 132/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

28 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 77,160.00              77,160.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย ์ ดว้งจำด 77,160.00 น.ส.พรทิพย ์ ดว้งจำด 77,160.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 133/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

29 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (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  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 134/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

30 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 85,110.00              85,110.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุรรณณี์ย ์ผนัผิน 85,110.00 น.ส.สวุรรณณี์ย ์ผนัผิน 85,110.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 135/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

31 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 52,620.00              52,620.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.มชัฌมำภรณ ์ สขุพฒันธี์ 52,620.00 น.ส.มชัฌมำภรณ ์ สขุพฒันธี์ 52,620.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 136/2563

ลว. 10 เม.ย. 63

32 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 54,690.00              54,690.00        เฉพำะเจำะจง นำยธีรยทุธ  ผ่องฉวี 54,690.00 นำยธีรยทุธ  ผ่องฉวี 54,690.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 137/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

33 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 36,840.00              36,840.00        เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 36,840.00 นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปจิตต์ 36,840.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 138/2563

ลว. 13 เม.ย. 63



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

34 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 33,180.00              33,180.00        เฉพำะเจำะจง นำยพลวศิิษฏ ์ เพ่ิมทองค ำ 33,180.00 นำยพลวศิิษฏ ์ เพ่ิมทองค ำ 33,180.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 139/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

35 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 34,410.00              34,410.00        เฉพำะเจำะจง นำยณฏัฐพล ยอดด ำเนิน 34,410.00 นำยณฏัฐพล ยอดด ำเนิน 34,410.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 140/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

36 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.นนัทิกำนต ์หนเูทียม 47,250.00 น.ส.นนัทิกำนต ์หนเูทียม 47,250.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 141/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

37 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 42,840.00              42,840.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิศณพุงศ ์ กำละพนัธ์ 42,840.00 นำยพิศณพุงศ ์ กำละพนัธ์ 42,840.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 142/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

38 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 39,000.00              39,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนำภรณ ์ เชือ้เมืองพำน 39,000.00 นำงสำวธนำภรณ ์ เชือ้เมืองพำน 39,000.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 143/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

39 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 40,950.00              40,950.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพวรรณ  ฟักเงิน 40,950.00 นำงสำวทิพวรรณ  ฟักเงิน 40,950.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 144/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

40 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชชำพร  ลิม้ประไพพงษ์ 45,000.00 นำงสำวพิชชำพร  ลิม้ประไพพงษ์ 45,000.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 145/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

41 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.วลิำวรรณ  แดนสลดั 47,250.00 น.ส.วลิำวรรณ  แดนสลดั 47,250.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 146/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

42 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 47,250.00              47,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ  ตรภีพ 47,250.00 น.ส.สนิุสำ  ตรภีพ 47,250.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 147/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

43 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 34,650.00              34,650.00        เฉพำะเจำะจง นำยมนสั  คมัภริำนนท์ 34,650.00                     นำยมนสั  คมัภริำนนท์ 34,650.00                     -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 148/2563

ลว. 13 เม.ย. 63

44 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 

ส.2/54 อ.

27,820.00              27,820.00        เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 27,820.00 ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 27,820.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 149/2563

ลว. 13 เม.ย. 63



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

45 จำ้งทดสอบควำมเป็นพิษ

จำกแสงแดดของสำรสกดั

ดอกดำวเรอืงทีส่กดัดว้ยตวั

ท ำละลำยอินทรยี์

497,550.00            497,550.00      เฉพำะเจำะจง ศนูยน์ำโนเทคโนโลยีแหง่ชำติ 

ส  ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแหง่ชำติ

497,550.00 ศนูยน์ำโนเทคโนโลยีแหง่ชำติ 

ส  ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแหง่ชำติ

497,550.00 รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 150/2563

ลว. 27 เม.ย. 63

46 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (พ.ค. - มิ.ย.. 63) 30,000.00              30,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวรมณีย ์ กระแซง 30,000.00 นำงสำวรมณีย ์ กระแซง 30,000.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 151/2563

ลว. 30 เม.ย. 63

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน 46,140.00              46,140.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสรุำงค ์ โอนอ่อน นำงสำวสรุำงค ์ โอนอ่อน  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

เม.ย. - มิย.63  = 46,140 บำท  = 46,140 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 71/63 ลว. 8 เมย.63

2 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน 46,140.00              46,140.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสปุรยีำ  ใจกวำ้ง นำงสำวสปุรนีำ  ใจกวำ้ง  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

เม.ย. - มิย.63  = 46,140 บำท  = 46,140 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 72/63 ลว. 8 เมย.63

3 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน 46,350.00              46,350.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกตัติกำ  ไชยค ำภำ นำงสำวกตัติกำ  ไชยค ำภำ  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

เม.ย. - มิย.63  =  46,350 บำท  =  46,350 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 73/63 ลว. 8 เมย.63

4 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน 75,000.00              75,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวโีกวทิ คำ้ไกล นำยวโีกวทิ คำ้ไกล  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

เม.ย. - มิย.63  = 75,000  บำท  = 75,000  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 74/63 ลว. 8 เมย.63

5 จำ้งพิมพห์นงัสือรวมกฎหมำย 426,000.00            426,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.บอรน์ ท ูบ ี พบัลิววิ่ง จก. บ.บอรน์ ท ูบ ี พบัลิววิ่ง จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง เลขที ่

วตัถอุนัตรำย 1,000 เลม่  =  426,0000  บำท  =  426,0000  บำท  - บรกิำร รวดเรว็ บจ.ว. 75/63 ลว. 9เมย.63

6 กำระดำษถ่ำยเอกสำร 27,606.00              27,606.00        เฉพำะเจำะจง บ.ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ บ.ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ เลขที ่

300 รมี  = 27}606  บำท  = 27}606  บำท  - บรกิำร รวดเรว็ บซ.ว. 5/63 ลว.  27 เมย.63

7 วสัดสุ  ำนกังำน 17 รำยกำร 24,299.70              24,299.70        เฉพำะเจำะจง รำ้นกิจทวทีรพัย์ รำ้นกิจทวทีรพัย์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ เลขที ่

 =  24,299.70  บำท  =  24,299.70  บำท  - บรกิำร รวดเรว็ บซ.ว. 6/63 ลว.  27 เมย.63

ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน .เมษำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่......30.... เดือน . เมษำยน... พ.ศ. 2563

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือก



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีห่รอืวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวณฐัวดี ฤทธิเลิศ นำงสำวณฐัวดี ฤทธิเลิศ  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   53/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

2 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวจรญิญำ กลุเขมำนนท์ นำงสำวจรญิญำ กลุเขมำนนท์  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   54/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

3 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจง นำยพลำกร ปรำณพรม  นำยพลำกร ปรำณพรม  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   55/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

4 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวช่ืนกมล เบญจกลุ นำงสำวช่ืนกมล เบญจกลุ  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   56/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

5 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวพนิตำ หม่ืนสวสัดิ์ นำงสำวพนิตำ หม่ืนสวสัดิ์  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   57/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

6 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวศิวำพร ทองดี นำงสำวศิวำพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   58/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

7 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำยภำน ุวงศร์ตันโชคชยั นำยภำน ุวงศร์ตันโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   59/2563

วนัที่...30.....เดือน....เมษำยน...พ.ศ....2563...

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน......เมษำยน 2563...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูยจ์ดักำรเรื่องรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ขุภำพ (ศรป.)......



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

8 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวศิรจินัทร ์ศภุกิติธรรม นำงสำวศิรจินัทร ์ศภุกิติธรรม  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   60/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

9 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำว ณิชชำ ศศิวจันไ์พสิฐร นำงสำว ณิชชำ ศศิวจันไ์พสิฐร  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   61/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

10 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวปัทมำ แกว้เงิน นำงสำวปัทมำ แกว้เงิน  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   62/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

11 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวกนกกร โกมำรกลุ ณ นคร นำงสำวกนกกร โกมำรกลุ ณ นคร  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   63/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

12 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวปำรษิำ สภุำวรรณ นำงสำวปำรษิำ สภุำวรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   64/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

13 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวณฐักำนต ์บญุภริะ นำงสำวณฐักำนต ์บญุภริะ  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   65/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

14 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 36,000.00              36,000.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำยธนกฤต สิรวิฒันพรพงศ์ นำยธนกฤต สิรวิฒันพรพงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   66/2563

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจำ้ง  36,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

15 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 68,160.00              68,160.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค นำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   67/2563

เสนอรำคำ68,160 บำท รำคำจำ้ง 68,160 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

16 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 49,530.00              49,530.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวกศิมล รอดแฟง นำงสำวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   68/2563

เสนอรำคำ 49,530 บำท รำคำจำ้ง  49,530 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

17 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 49,740.00              49,740.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง นำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   69/2563

เสนอรำคำ 49,740 บำท รำคำจำ้ง  49,740 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

18 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 54,300.00              54,300.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวนิตยำ นิลทะสิงห์ นำงสำวนิตยำ นิลทะสิงห์  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   70/2563

เสนอรำคำ 54,300 บำท รำคำจำ้ง  54,300  บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

19 จดัจำ้งเจำ้หนำ้ทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 46,110.00              46,110.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวสิรญิำพร โนนนอ้ย นำงสำวสิรญิำพร โนนนอ้ย  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   71/2563

เสนอรำคำ 46,110 บำท รำคำจำ้ง  46,110 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัซือ้หมกึ (วสัดสุ  ำนกังำน) 37,878.00              37,878.00        เฉพำะเจำะจง บรษัิท พีแอนดเ์จ ฟรเีวย ์เทรดดิง้ จ  ำกดั 37,878.00                     บรษัิท พีแอนดเ์จ ฟรเีวย ์เทรดดิง้ จ  ำกดั 37,878.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บซ.สมพ 101/2563

ลว. 17 เม.ย. 63

2 จำ้งถ่ำยเอกสำรกำรประชมุ

คณะกรรมกำรสมนุไพร

2,848.00                2,848.00          เฉพำะเจำะจง รำ้น เอ เอส ก็อบป้ี 2,848.00                       รำ้น เอ เอส ก็อบป้ี 2,848.00                      รำคำไมเ่กินงบประมำณ

3 จำ้ง นำยภำณวุฒัน ์ผลำเลิศ  

             (เมษำยน-กนัยำยน 

2563)                  (เงินรำยได้

 อย.)

72,000.00              72,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยภำณวุฒัน ์ผลำเลิศ 72,000.00                     นำยภำณวุฒัน ์ผลำเลิศ 72,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 01/2563

ลว. 17 เม.ย. 63

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และรำคำทีแ่นบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภณัฑส์มนุไพร (ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป).......

วนัที ่  30   เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

4 จำ้ง นำงสำวธิดำรตัน ์แสงปอ้

              (เมษำยน-กนัยำยน

 2563)                    (เงิน

รำยได ้อย.)

78,000.00              78,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวธิดำรตัน ์แสงปอ้ 78,000.00                     นำงสำวธิดำรตัน ์แสงปอ้ 78,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 02/2563

ลว. 17 เม.ย. 63

5 จำ้ง นำงสำวกลัยำ 

พรหมจรรย ์           

(เมษำยน-มิถนุำยน 2563) 

(เงินรำยได ้อย.)

36,000.00              36,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกลัยำ พรหมจรรย์ 36,000.00                     นำงสำวกลัยำ พรหมจรรย์ 36,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 03/2563

ลว. 17 เม.ย. 63

6 จำ้ง นำยชวนะ เชำวเ์ลิศ        

      (เมษำยน-มิถนุำยน 

2563)                 (เงินรำยได้

 อย.)

60,000.00              60,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยชวนะ เชำวเ์ลิศ 60,000.00                     นำยชวนะ เชำวเ์ลิศ 60,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 04/2563

ลว. 17 เม.ย. 63

7 จดัซือ้ครุภณัฑส์  ำนกังำน  

(เครื่องปรบัอำกำศ) พรอ้ม

ติดตัง้            (เงินรำยได ้อย.)

79,715.00              79,715.00        เฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั 79,715.00                     บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั 79,715.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บซ.สมพ 05/2563

ลว. 17 เม.ย. 64

8 จำ้งซอ่มแซมปรบัปรุงพืน้ที ่

กองผลิตภณัฑส์มนุไพร ชัน้ 4

 อำคำร 2                  (เงิน

รำยได ้อย.)

249,952.00            249,952.00      เฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั 249,952.00                   บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั 249,952.00                  รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บซ.สมพ 06/2563

ลว. 17 เม.ย. 64

9 จำ้ง นำยพงศธ์ร ทบัอ่ิม         

   (พฤษภำคม-กรกฎำคม 

2563)

39,000.00              39,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยพงศธ์ร ทบัอ่ิม 39,000.00                     นำยพงศธ์ร ทบัอ่ิม 39,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 102/2563

ลว. 24 เม.ย. 63

10 จำ้ง นำงสำวจอมวธ ูพลู

ทรพัย ์      (พฤษภำคม-

กรกฎำคม 2563)

45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจอมวธ ูพลูทรพัย์ 45,000.00                     นำงสำวจอมวธ ูพลูทรพัย์ 45,000.00                    รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 103/2563

ลว. 24 เม.ย. 63

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2563

กองผลิตภณัฑส์ขุภำพนวตักรรมและกำรบรกิำร

วนัที ่30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นบรหิำร

และบรกิำรของศนูยบ์รกิำร

ผลิตภณัฑส์ขุภำพเบด็เสรจ็

102,600.- บำท 102,600.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำทีเ่สนอ 102,600.- บำท

นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำทีจ่ำ้ง 102,600.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 112/2563

1 เม.ย.63

2 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นพฒันำกำร

ใหบ้รกิำรขอ้มลูทำงโทรศพัท์

และงำนประชำสมัพนัธ์

76,900.- บำท 76,900.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรประภำ วรีแพทยโกศล

รำคำทีเ่สนอ 76,900.- บำท

น.ส.ศิรประภำ วรีแพทยโกศล

รำคำทีจ่ำ้ง 76,900.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 113/2563

1 เม.ย.63

3 จำ้งจดัท ำงำนเอกสำรและ

ตรวจสอบเก่ียวกบักำรเบกิ

จำ่ยเงิน

149,500.- บำท 149,500.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนนัท์

รำคำทีเ่สนอ 149,500.- บำท

น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนนัท์

รำคำทีจ่ำ้ง 149,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 114/2563

1 เม.ย.63

4 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นพฒันำ

งำนนโยบำยและระบบคภุำพ

150,520.- บำท 150,520.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ เจรญิทรพัยำนนัต์

รำคำทีเ่สนอ 150,520.- บำท

น.ส.จำรุวรรณ เจรญิทรพัยำนนัต์

รำคำทีจ่ำ้ง 150,520.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 115/2563

1 เม.ย.63

5 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นพฒันำ

ระบบงำนประชำสมัพนัธ์

และสำรสนเทศ

68,000.- บำท 68,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.วลัลยำ พนัธโุพธ์ิ

รำคำทีเ่สนอ 68,000.- บำท

น.ส.วลัลยำ พนัธโุพธ์ิ

รำคำทีจ่ำ้ง 68,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 116/2563

1 เม.ย.63

6 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นพสัดุ 50,450.- บำท 50,450.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยลลิต อยูเ่ย็น

รำคำทีเ่สนอ 50,450.- บำท

นำยลลิต อยูเ่ย็น

รำคำทีจ่ำ้ง 50,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 117/2563

1 เม.ย.63

7 จำ้งจดัท ำงำนดำ้น

ประชำสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิำร

ขอ้มลู

45,300.- บำท 45,300.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.อรมณี ชำค ำสยั

รำคำทีเ่สนอ 45,300.- บำท

น.ส.อรมณี ชำค ำสยั

รำคำทีจ่ำ้ง 45,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 118/2563

1 เม.ย.63



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

8 จำ้งจดัท ำงำนดำ้น

ประชำสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิำร

ขอ้มลู

42,650.- บำท 42,650.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.นวรตัน ์ผิรงัคะเปำระ

รำคำทีเ่สนอ 42,650.- บำท

น.ส.นวรตัน ์ผิรงัคะเปำระ

รำคำทีจ่ำ้ง 42,650.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 119/2563

1 เม.ย.63

9 จำ้งจดัท ำงำนดำ้น

ประชำสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิำร

ขอ้มลู

42,800.- บำท 42,800.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.กมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำทีเ่สนอ 42,800.- บำท

น.ส.กมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำทีจ่ำ้ง 42,800.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 120/2563

1 เม.ย.63

10 จำ้งจดัท ำงำนดำ้น

ประชำสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิำร

ขอ้มลู

42,900.- บำท 42,900.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ธนชัพร ชำติวงษ์

รำคำทีเ่สนอ 42,900.- บำท

น.ส.ธนชัพร ชำติวงษ์

รำคำทีจ่ำ้ง 42,900.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 121/2563

1 เม.ย.63

11 จำ้งจดัท ำงำนดำ้น

ประชำสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิำร

ขอ้มลู

42,900.- บำท 42,900.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ปภำว ีพึง่พินิจ

รำคำทีเ่สนอ 42,900.- บำท

น.ส.ปภำว ีพึง่พินิจ

รำคำทีจ่ำ้ง 42,900.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 122/2563

1 เม.ย.63

12 จำ้งจดัท ำและตรวสอบ

เบือ้งตน้เก่ียวกบัเอกสำรกำร

เบกิจำ่ยเงิน

147,900.- บำท 147,900.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำทีเ่สนอ 147,900.- บำท

นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำทีจ่ำ้ง 147,900.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 123/2563

3 เม.ย.63

13 จำ้งจดัท ำเอกสำร

ประกอบกำรประชมุและ

เอกสำรเก่ียวกบักำรเบกิ

จำ่ยเงิน

32,250.- บำท 32,250.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลกัษณ ์เกิดศรี

รำคำทีเ่สนอ 32,250.- บำท

นำงสำวเสำวลกัษณ ์เกิดศรี

รำคำทีจ่ำ้ง 32,250.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 124/2563

3 เม.ย.63

14 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นสำรบรรณ

และเอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

32,250.- บำท 32,250.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ พงษค์ะเชน

รำคำทีเ่สนอ 32,250.- บำท

นำงสำวปรำรถนำ พงษค์ะเชน

รำคำทีจ่ำ้ง 32,250.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 125/2563

3 เม.ย.63



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

15 จำ้งจดัท ำงำนดำ้นสำรบรรณ

และเอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

29,500.- บำท 29,500.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั อินทรท์อง

รำคำทีเ่สนอ 29,500.- บำท

นำยฉัตรชยั อินทรท์อง

รำคำทีจ่ำ้ง 29,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 126/2563

3 เม.ย.63

16 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนนุกำร

ใหค้  ำปรกึษำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัทิชำ โสมนสั

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

นำงสำวนนัทิชำ โสมนสั

รำคำทีจ่ำ้ง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 127/2563

3 เม.ย.63

17 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนนุกำร

ใหค้  ำปรกึษำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

92,700.- บำท 92,700.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวพทุธพร กนกองักรู

รำคำทีเ่สนอ 92,700.- บำท

นำงสำวสดุำรตัน ์น ำ้จนัทร ์

รำคำทีจ่ำ้ง 92,700.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 128/2563

3 เม.ย.63

18 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือ

สนบัสนนุกำรขึน้ทะเบยีน

ต ำรบัยำแบบอิเล็กทรอนิกส์

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสดุำรตัน ์น ำ้จนัทร ์

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

นำงสำวสดุำรตัน ์น ำ้จนัทร ์

รำคำทีจ่ำ้ง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 129/2563

3 เม.ย.63

19 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนนุกำร

ใหค้  ำปรกึษำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววรษิฐำ เทียมทิพร

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

นำงสำววรษิฐำ เทียมทิพร

รำคำทีจ่ำ้ง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 130/2563

3 เม.ย.63

20 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือ

สนบัสนนุกำรใหค้  ำแนะน ำ

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ

104,850.- บำท 104,850.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนำภรณ ์เดชคง

รำคำทีเ่สนอ 104,850.- บำท

นำงสำวชนำภรณ ์เดชคง

รำคำทีจ่ำ้ง 104,850.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 131/2563

3 เม.ย.63

21 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือ

สนบัสนนุกำรขึน้ทะเบยีน

ต ำรบัยำแบบอิเล็กทรอนิกส์

92,400.- บำท 92,400.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรมณีย ์คงัฆะสวุรรณ

รำคำทีเ่สนอ 92,400.- บำท

นำงสำวรมณีย ์คงัฆะสวุรรณ

รำคำทีจ่ำ้ง 92,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 132/2563

3 เม.ย.63



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

22 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนนุ

ผลิตภณัฑส์ขุภำพทีเ่ป็น

นวตักรรม

150,900.- บำท 150,900.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัณภชัสรณ ์กำมะ

รำคำทีเ่สนอ 150,900.- บำท

นำงสำวนนัณภชัสรณ ์กำมะ

รำคำทีจ่ำ้ง 150,900.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 133/2563

3 เม.ย.63

23 จำ้งจดัท ำขอ้มลูทะเบยีน

ต ำรบัยำแบบ e-submission

139,950.- บำท 139,950.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวศภุวรรณ เรอืงพฒุ

รำคำทีเ่สนอ 139,950.- บำท

นำงสำวศภุวรรณ เรอืงพฒุ

รำคำทีจ่ำ้ง 139,950.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 134/2563

3 เม.ย.63

24 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนนุกำร

ใหค้  ำปรกึษำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

72,000.- บำท 72,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชวศิำ พยคัฆพนัธ์

รำคำทีเ่สนอ 72,000.- บำท

นำงสำวชวศิำ พยคัฆพนัธ์

รำคำทีจ่ำ้ง 72,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 135/2563

3 เม.ย.63

25 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยจำตรุนต ์จำ่ยะสิทธ์ิ

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

นำยจำตรุนต ์จำ่ยะสิทธ์ิ

รำคำทีจ่ำ้ง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 136/2563

3 เม.ย.63

26 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

90,300.- บำท 90,300.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกรวทิย ์เวชกำร

รำคำทีเ่สนอ 90,300.- บำท

นำยกรวทิย ์เวชกำร

รำคำทีจ่ำ้ง 90,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 137/2563

3 เม.ย.64

27 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

90,300.- บำท 90,300.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววชัรำภรณ ์แซเ่อีย้ว

รำคำทีเ่สนอ 90,300.- บำท

นำงสำววชัรำภรณ ์แซเ่อีย้ว

รำคำทีจ่ำ้ง 90,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 138/2563

3 เม.ย.64

28 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสชุำติ อรำ่มเมลืองศรี

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

นำยสชุำติ อรำ่มเมลืองศรี

รำคำทีจ่ำ้ง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 139/2563

3 เม.ย.65



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

29 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

90,300.- บำท 90,300.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติกำนต ์เพำะโภชน์

รำคำทีเ่สนอ 90,300.- บำท

นำงสำวฐิติกำนต ์เพำะโภชน์

รำคำทีจ่ำ้ง 90,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 140/2563

3 เม.ย.65

30 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

163,277.- บำท 163,277.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีเ่สนอ 163,277.- บำท

นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีจ่ำ้ง 163,277.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 141/2563

3 เม.ย.66

31 จำ้งจดัท ำขอ้มลูกำรติดตำม

ประเมินผลดำ้นกำรอนญุำต

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ

164,700.- บำท 164,700.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำทีเ่สนอ 164,700.- บำท

นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำทีจ่ำ้ง 164,700.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 142/2563

3 เม.ย.66

32 จำ้งจดัท ำประเมินทะเบยีน

ต ำรบัยำและประเมินกำร

แกไ้ขเปลีย่นแปลงทะเบยีน

ต ำรบัยำ

30,000.- บำท 30,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงพรนร ีกิตติวรรณโชติ

รำคำทีเ่สนอ 30,000.- บำท

นำงพรนร ีกิตติวรรณโชติ

รำคำทีจ่ำ้ง 30,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 143/2563

3 เม.ย.67

33 จำ้งจดัท ำขอ้เสนอและ

ค ำแนะน ำทีเ่ก่ียวกบักำร

อนญุำตผลิตภณัฑอ์ำหำร

180,000.- บำท 180,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงมำลี จิรวงศศ์รี

รำคำทีเ่สนอ 180,000.- บำท

นำงมำลี จิรวงศศ์รี

รำคำทีจ่ำ้ง 180,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 144/2563

3 เม.ย.67

34 จำ้งจดัท ำขอ้เสนอและ

ค ำแนะน ำทีเ่ก่ียวกบักำรจด

แจง้เครื่องส  ำอำง

180,000.- บำท 180,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงคณุภร ตัง้จฑุำชยั

รำคำทีเ่สนอ 180,000.- บำท

นำงคณุภร ตัง้จฑุำชยั

รำคำทีจ่ำ้ง 180,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 145/2563

3 เม.ย.67

35 จำ้งเหมำบรกิำรในกำรจดัท ำ

ขอ้เสนอและค ำแนะน ำที่

เก่ียวกบักำรอนญุำต

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ

300,000.- บำท 300,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชำพล รตันพนัธุ์

รำคำทีเ่สนอ 300,000.- บำท

นำยชำพล รตันพนัธุ์

รำคำทีจ่ำ้ง 300,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 146/2563

3 เม.ย.67



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

36 จำ้งกำรจดัท ำขอ้เสนอและ

ค ำแนะน ำทีเ่ก่ียวกบักำร

อนญุำตผลิตภณัฑส์ขุภำพ

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

รำคำทีเ่สนอ 330,000.- บำท

นำงวไิล บณัฑิตำนกุลู

รำคำทีจ่ำ้ง 330,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 147/2563

7 เม.ย.67

37 จำ้งจดัท ำแผงปอ้งกนัเชือ้

ไวรสัโคโรนำ 2019 

(COVID 19)

33,598.- บำท 33,598.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 33,598.- บำท

บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกดั

รำคำทีจ่ำ้ง 33,598.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 148/2563

7 เม.ย.67

38 ซอ่มเครื่องปรบัอำกำศและ

พดัลมดดูอำกำศ

1,819.- บำท 1,819.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ

รำคำทีเ่สนอ 1,819.- บำท

ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ

รำคำทีจ่ำ้ง 1,819.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 149/2563

7 เม.ย.67

39 จำ้งเหมำบรกิำรในกำร

ใหบ้รกิำร smart counter 

service ส ำหรบัผลิตภณัฑ์

สขุภำพ ณ ศนูยบ์รกิำร

ผลิตภณัฑส์ขุภำพเบด็เสรจ็

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

คอนซลัติง้ จ  ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 496,000.- บำท

บรษัิท ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้ จ  ำกดั

รำคำทีจ่ำ้ง 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 150/2563

7 เม.ย.67

40 เชำ่อปุกรณใ์นกำรใหบ้รกิำร 

smart counter service ณ 

ศนูยบ์รกิำรผลิตภณัฑส์ขุภำพ

เบด็เสรจ็

170,400.- บำท 170,400.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์แอนด์

 ออรแ์กไนซเ์ซอร ์จ  ำกดั 

รำคำทีเ่สนอ 170,400.- บำท

บรษัิท เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์แอนด ์

ออรแ์กไนซเ์ซอร ์จ  ำกดั 

รำคำทีเ่ชำ่ 170,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะเชำ่

สนบ.จ 151/2563

7 เม.ย.67

41 เชำ่ระบบในกำรใหบ้รกิำร 

smart counter service ณ 

ศนูยบ์รกิำรผลิตภณัฑส์ขุภำพ

เบด็เสรจ็

486,400.- บำท 486,400.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้ จ  ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 486,400.- บำท

บรษัิท ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้ จ  ำกดั

รำคำทีเ่ชำ่ 486,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะเชำ่

สนบ.จ 152/2563

7 เม.ย.67



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

42 จำ้งเหมำบรกิำรในกำรจดัท ำ

ขอ้มลูและค ำวนิิจฉัยในกำร

ใหค้  ำแนะน ำเชิงรุก 

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ และ

ผลิตภณัฑส์ขุภำพทีใ่ชใ้น

สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 

2019 (COVID-19)

90,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวยวุดี พฒันวงศ์

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

นำงสำวยวุดี พฒันวงศ์

รำคำทีจ่ำ้ง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 153/2563

10 เม.ย.67

43 ซือ้เวชภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ 41,730.- บำท 41,730.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก.

รำคำทีเ่สนอ 41,730.- บำท

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก.

รำคำทีซื่อ้ 41,730.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะซือ้

สนบ.ซ 6/2563

8 เม.ย.67

44 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

78,577.- บำท 78,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวทวพีร  กิจถำวรชยัสกลุ

รำคำทีเ่สนอ 78,577.- บำท

นำงสำวทวพีร  กิจถำวรชยัสกลุ

รำคำทีจ่ำ้ง 78,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 154/2563

16 เม.ย.67

45 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

48,577.- บำท 48,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชยำภำ ปัดถำมงั

รำคำทีเ่สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวชยำภำ ปัดถำมงั

รำคำทีจ่ำ้ง 48,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 155/2563

16 เม.ย.67

46 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

78,577.- บำท 78,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวภรณนิ์เวช รอสมิง

รำคำทีเ่สนอ 78,577.- บำท

นำงสำวภรณนิ์เวช รอสมิง

รำคำทีจ่ำ้ง 78,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 156/2563

16 เม.ย.67

47 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

48,577.- บำท 48,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพชรศรนิทร ์หอพตัรำภรณ์

รำคำทีเ่สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวเพชรศรนิทร ์หอพตัรำภรณ์

รำคำทีจ่ำ้ง 48,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 157/2563

16 เม.ย.67



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

48 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

48,577.- บำท 48,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยพลช ชินวฒันวงศว์ำน

รำคำทีเ่สนอ 48,577.- บำท

นำยพลช ชินวฒันวงศว์ำน

รำคำทีจ่ำ้ง 48,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 158/2563

16 เม.ย.67

49 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

48,577.- บำท 48,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรกนัย ์จนัทรพ์รอ้ม

รำคำทีเ่สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวภทัรกนัย ์จนัทรพ์รอ้ม

รำคำทีจ่ำ้ง 48,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 159/2563

16 เม.ย.67

50 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

48,577.- บำท 48,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนภศั นิยม

รำคำทีเ่สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวนภศั นิยม

รำคำทีจ่ำ้ง 48,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 160/2563

16 เม.ย.67

51 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

78,577.- บำท 78,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยพีรณฐั ชยัเพชร

รำคำทีเ่สนอ 78,577.- บำท

นำยพีรณฐั ชยัเพชร

รำคำทีจ่ำ้ง 78,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 161/2563

16 เม.ย.67

52 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

78,577.- บำท 78,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชำญวทิย ์ชงัเจรญิสขุ

รำคำทีเ่สนอ 78,577.- บำท

นำยชำญวทิย ์ชงัเจรญิสขุ

รำคำทีจ่ำ้ง 78,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 162/2563

16 เม.ย.67

53 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

48,577.- บำท 48,577.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวประณิตำ ฟุง้เฟ่ือง

รำคำทีเ่สนอ 48,577.- บำท

นำงสำวประณิตำ ฟุง้เฟ่ือง

รำคำทีจ่ำ้ง 48,577.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 163/2563

16 เม.ย.67

54 จำ้งพิมพก์ระดำษ Certificate 489,525.- บำท 489,525.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท จนัวำณิชย ์ซีเคียวรติี ้

พริน้ทต์ิง้ จ  ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 489,525.- บำท

บรษัิท จนัวำณิชย ์ซีเคียวรติี ้

พริน้ทต์ิง้ จ  ำกดั

รำคำทีจ่ำ้ง 489,525.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 164/2563

21 เม.ย.67



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

55 ซือ้กระดำษบตัรคิว 59,920.- บำท 59,920.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง หจก.อนัดำมนัพฒันำ

รำคำทีเ่สนอ 59,920.- บำท

หจก.อนัดำมนัพฒันำ

รำคำทีซื่อ้ 59,920.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะซือ้

สนบ.ซ 7/2563

21 เม.ย.67

56 จำ้งซอ่มคอมพิวเตอรโ์นต้บุก๊ 8,400.- บำท 8,400.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีเ่สนอ 8,400.- บำท

เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีจ่ำ้ง 8,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 165/2563

23 เม.ย.67

57 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

20,213.- บำท 20,213.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีเ่สนอ 20,213.- บำท

นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีจ่ำ้ง 20,213.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 166/2563

23 เม.ย.67

58 จำ้งจดัท ำพิจำรณำค ำขอ

วนิิจฉัยประเภทผลิตภณัฑ์

อำหำรผ่ำนระบบ 

consultation e-service

22,440.- บำท 22,440.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัณภชัสรณ ์กำมะ

รำคำทีเ่สนอ 22,440.- บำท

นำงสำวนนัณภชัสรณ ์กำมะ

รำคำทีจ่ำ้ง 22,440.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สนบ.จ 167/2563

27 เม.ย.67


