แบบ สขร. 1

ลำดับที่
(2)
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

(3)

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
(4)

(บำท)
(5)

จ้ างเหมาบริ การ

28,962.00

28,962.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
(ชื่อหน่ วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
วันที่ 27 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ

(6)
เฉพาะเจาะจง

(7)

(8)

นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง
ราคา 28,962 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
(9)

28,962.00 นางสาวภิรมย์พร บัวเพ็ง
ราคา 28,962 บาท

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำง ในรอบเดือน มกรำคม 2563

โดยสรุ ป
28,962.00 ใช้ เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
(10)
ตสน.จ.3/2563
ลว. 26 ธันวาคม 2562

แบบ สชร.1

ชื่อหน่ วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริ หำร..........
วันที่ 3 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

1 เช่ารถตู้

วงเงินที่จะซือหรื
้ อ
จ้ ำง
2,000 บาท

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง รำยชื่อ

ผู้ท่ ไี ด้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ

และรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ ำง

2,000/1 วัน เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000 บาท นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000 บาท มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

บันทึกข้ อความ ที่ สธ 1014/13
ลงวันที่ 9 ม.ค. 63

2 จ้ างทาเอกสาร

547.84 บาท

547.84 บาท เฉพาะเจาะจง

วสุ ถ่ายเอกสาร

547.84 บาท วสุ ก๊ อฟปี ้ 1995

547.84 บาท มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

บันทึกข้ อความ ที่ สธ 1014/16
ลงวันที่ 10 ม.ค. 63

3 วัสดุสานักงาน

2,647.18 บาท

2,647.18 บาท เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

2,647.18 บาท ร้ านคุ้มแก้ ว

2,647.18 บาท มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 4/2563
ลงวันที่ 20 ม.ค. 63

4 เช่ารถตู้

2,000 บาท

2,000/1 วัน เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000 บาท นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000 บาท มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

บันทึกข้ อความ ที่ สธ 1014/39
ลงวันที่ 31 ม.ค. 63

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือนมกรำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ลำดับที่
ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
ซือหรื
้ อจ้ ำง
10,486.-บาท

(บำท)
รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

10,486.-บาท

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อ
ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

รำคำที่เสนอ
10,486.-บาท

รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง
ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
10,486.-บาท

โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.สล. 89/2563
ลงวันที่ 3 ม.ค. 2563

1

จ้ างเปลีย่ นแผ่นกรองอากาศฯ

2

จ้ างเปลีย่ นมอเตอร์ ฯ

3,800.-บาท

3,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

3,800.-บาท

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

3,800.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 90/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

3

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

49,620.-บาท

49,620.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. กมลทิพย์ พุม่ พึง่

49,620.-บาท

น.ส. กมลทิพย์ พุม่ พึง่

49,620.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 91/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

4

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

33,900.-บาท

33,900.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนิสา วัชระดิษฐ์

33,900.-บาท

น.ส.สุนิสา วัชระดิษฐ์

33,900.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 92/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

5

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

33,100.-บาท

33,100.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. กัญญ์วรา บุญคล้ าย

33,100.-บาท

น.ส. กัญญ์วรา บุญคล้ าย

33,100.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 93/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

6

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

63,165.-บาท

63,165.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. อวยพร คาอ่อน

63,165.-บาท

น.ส. อวยพร คาอ่อน

63,165.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 94/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

7

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

33,080.-บาท

33,080.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัจฉรา แสนการี

33,080.-บาท

น.ส.อัจฉรา แสนการี

33,080.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 95/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

8

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

18,540.-บาท

18,540.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

18,540.-บาท

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

18,540.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 96/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

9

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

27,000.-บาท

27,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิมพ์ภทั รธิดา พรหมมาศ

27,000.-บาท

น.ส.พิมพ์ภทั รธิดา พรหมมาศ

27,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 97/2563
ลงวันที่ 6 ม.ค. 2563

10

ซ่อมแซมห้ องประชุมมูลนิธิ อย.

58,850.-บาท

58,850.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด

58,850.-บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด

58,850.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 97/2563
ลงวันที่ 8 ม.ค. 2563

11

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

10,000.-บาท

10,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

10,000.-บาท

น.ส.เบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

10,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 99/2563
ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563

12

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทราวดี ภิรมย์รักษ์

30,000.-บาท

น.ส.ภัทราวดี ภิรมย์รักษ์

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 100/2563
ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563

13

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธัชญานัน สาตะมาน

30,000.-บาท

น.ส.ธัชญานัน สาตะมาน

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 101/2563
ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563

14

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวงศ์ธร พรรณริญาณ

30,000.-บาท

นายวงศ์ธร พรรณริญาณ

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 102/2563
ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.สล. 103/2563
ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563

15

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

27,810.-บาท

27,810.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐธิดา ฉัตรบุรานนทชัย

27,810.-บาท

น.ส.ณัฐธิดา ฉัตรบุรานนทชัย

27,810.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

16

จัดทาประมาณราคาฯ

15,000.-บาท

15,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายโยธิน จัดพิบลู ย์

15,000.-บาท

นายโยธิน จัดพิบลู ย์

15,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 104/2563
ลงวันที่ ม.ค. 2563

17

จ้ างปฏิบตั ิงาน สล.

80,000.-บาท

80,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางทิพยา ตังสิ
้ ริสงวน

80,000.-บาท

นางทิพยา ตั ้งสิริสงวน

80,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 105/2563
ลงวันที่ 16 ม.ค. 2563

18

จ้ างรถบัสปรับอากาศ 1 คัน

30,000.-บาท

30,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คณายนต์ เบสท์
แทรเวล จากัด

30,000.-บาท

บริษัท คณายนต์ เบสท์
แทรเวล จากัด

30,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 106/2563
ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563

19

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน

8,700.-บาท

8,700.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายอาทิพย์ คุตะพันธ์

8,700.-บาท

นายอาทิพย์ คุตะพันธ์

8,700.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 107/2563
ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563

10

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

73,960.-บาท

73,960.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดา

73,960.-บาท

นางธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดา

73,960.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 108/2563
ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563

9

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

90,040.-บาท

90,040.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายนิคม กล่อมทอง

90,040.-บาท

นายนิคม กล่อมทอง

90,040.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 109/2563
ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.สล. 110/2563
ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563

11

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

54,240.-บาท

54,240.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายมานิตย์ ศรี มว่ ง

54,240.-บาท

นายมานิตย์ ศรีมว่ ง

54,240.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

12

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

42,440.-บาท

42,440.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บาท

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 111/2563
ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563

20

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

40,080.-บาท

40,080.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชื่นกมล จิตจานงค์

40,080.-บาท

น.ส.ชื่นกมล จิตจานงค์

40,080.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 112/2563
ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563

21

ซื ้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
HP CF283A

21,000.-บาท

21,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

21,000.-บาท

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

21,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 17/2563
ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563

หมายเหตุทคี่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน มกราคม 2563
ลาดับที่
1

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ ขนาด 30,421

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
3,210

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

3,210

เฉพาะเจาะจง

บีทียู ห้ องประชุมใหญ่ กอง ช.

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.80/63

เสนอราคา 3,210 บาท

ราคาจ้ าง 3,210 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
2

ซื ้อกล่องเก็บเอกสาร

6,420

6,420

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.81/63

เสนอราคา 6,420 บาท

ราคาซื ้อ 6,420 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
3

จ้ างถ่ายเอกสารและเข้ าเล่มเอกสารแผน

2,122.88

2,122.88

เฉพาะเจาะจง

กากับติดตามและประเมินผล การดาเนินการ

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.82/63

เสนอราคา 2,122.88 บาท

ราคาจ้ าง 2,122.88 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

4

จ้ างศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของ

200,000

200,000

เฉพาะเจาะจง

กฏหมายว่าด้ วยสารเคมีตอ่ เศรษฐกิจสังคม

จุฬาลงกรณ์วทิ ยาลัย

จุฬาลงกรณ์วทิ ยาลัย

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.83/63

เสนอราคา 200,000 บาท

ราคาจ้ าง 200,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

และสิง่ แวดล้ อม

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

5

จ้ างซ่อมเครื่ องสุขภัณฑ์ชกั โครกห้ องสุขาหญิง 550

550

เฉพาะเจาะจง

นายอานวย สุวรรณชัย

นายอานวย สุวรรณชัย

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.84/63

เสนอราคา 550 บาท

ราคาจ้ าง 550 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
6

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าปฏิบตั ิงานด้ านธุรการ

24,000

24,000

เฉพาะเจาะจง

นางสิริพรรณ ไล

นางสิริพรรณ ไล

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.85/63

เสนอราคา 24,000 บาท

ราคาจ้ าง 24,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน

ยกเลิกเนื่องจำกผู้รับจ้ ำงไม่ มำ

และคุณภาพดี เพียงพอ

ลงนำมในสัญญำจ้ ำง

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ลำดับที่
7

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

55,000

55,000

จ้ างปรับปรุงข้ อมูลศูนย์เฝ้าระวังความ

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

ปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

นางกุลนาถ ปทุมสูติ

นางกุลนาถ ปทุมสูติ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.86/63

เสนอราคา 55,000 บาท

ราคาจ้ าง 55,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 21 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
8

จ้ างซ่อม Apple IPAD รุ่ น 9.7.32 GB

3,300

3,300

เฉพาะเจาะจง

Cellule หมาบเลขครุภณ
ั ฑ์ IT-T61002

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.87/63

เสนอราคา 3,300 บาท

ราคาจ้ าง 3,300 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

9

ซื ้อวัสดุสานักงาน

33,805.30

33,805.30

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.88/63

เสนอราคา 33,805.30 บาท

ราคาซื ้อ 33,805.30 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
10

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงานด้ านดาเนิน

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

การต่างประเทศ

นายเกียรติคณ
ุ ขาแก้ ว

นายเกียรติคณ
ุ ขาแก้ ว

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.89/63

เสนอราคา 30,000 บาท

ราคาจ้ าง 30,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
11

จ้ างติดตังอุ
้ ปกรณ์สอ่ งแสงสว่างและซ่อม
ตัวล็อคหน้ าต่าง ห้ อง 421,422,427
อาคาร 5 ชั ้น 4

6,750

6,750

เฉพาะเจาะจง

นายอานวย สุวรรณชัย

นายอานวย สุวรรณชัย

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.90/63

เสนอราคา 6,750 บาท

ราคาจ้ าง 6,750 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

ของพัสดุทเี่ ป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

1

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานพิมพ์เอกสาร
นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า

2

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานบันทึกข้ อมูล
กฎหมาย นางสาวอนุธิดา ปั ตตา
นุสรณ์

3

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานขับรถยนต์สว่ น
ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5820
นนทบุรี นายโดม จาสมศักดิ์

4

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้ อม
พนักงานขับรถ

วงเงินที่จะซือหรื
้ อ
จ้ ำง

รำคำกลำง

47,100

47,100 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้ สุดท้ าย
ภายในระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

53,100

53,100 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้ สุดท้ าย
ภายในระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

40,500

40,500 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้ สุดท้ าย
ภายในระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

54,000

54,000 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้ สุดท้ าย
ภายในระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/47,100
บาท

เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ เห็นควร จ/5/2563 ลว.6 ม.ค.63
จัดจ้ างบุคคลมาปฏิบตั ิงาน
ด้ านพิมพ์เอกสาร

นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์ /
53,100 บาท

เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ เห็นควร จ/6/2563 ลว.6 ม.ค.63
จัดจ้ างบุคคลมาปฏิบตั ิงาน
ด้ านบันทึกข้ อมูลกฏหมาย

วิธีเฉพาะเจาะจง นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางของกลุม่ กฎหมาย
อาหารและยาได้ เกษียณอายุ
จ/7/2563 ลว. 6 ม.ค.63
ราชการ เพื่อให้ การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ศกั ดิ์ / เป้าประจาเมือง

นายอดุลย์ศกั ดิ์ / เป้าประจาเมือง

เนื่องจากเป็ นพนักงานขับ
รถยนต์ประจารถตู้ปรับอากาศ จ/8/2563 ลว. 28/1/2563
ของบริษัท

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/
47,100 บาท

นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์ /
53,100 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ .......
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔

งำนที่จัดซือจั
้ ดจ้ ำง
ขออนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม
ขออนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
ขออนุมตั ิจ้างเหมารถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ
ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ ำง
2,204.00
1,008.80
2,000.00
22,010.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

2,204.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๒,๒๐๔ บาท
1,008.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๑,๐๐๘.๘๐ บาท
2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์ เสนอ
ราคา ๒,๐๐๐ บาท
22,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิ ตยาภรณ์ ศรีทอง
เสนอราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๒,๒๐๔ บาท
ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๑,๐๐๘.๘๐ บาท
นายฉลอง สัมมาขันธ์ เสนอ
ราคา ๒,๐๐๐ บาท
นางสาวฐิ ตยาภรณ์ ศรีทอง
เสนอราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา
จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

นายฉกาจ แมลงภูท่ อง
ราคา ๑๖,๒๗๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๙๕/๒๕๖๓
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

ลว. ๒๒

เสนอ

เสนอ

บจ.พ.๙๑/๒๕๖๓
๒๕๖๓
บจ.พ.๙๒/๒๕๖๓
ม.ค. ๒๕๖๓
บจ.พ.๙๓/๒๕๖๓
ม.ค. ๒๕๖๓
บจ.พ.๙๔/๒๕๖๓
ม.ค.๒๕๖๓

ลว. ๑๓ ม.ค.
ลว. ๑๓
ลว. ๑๓
ลว. ๒๒

๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

16,270.00

16,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ แมลงภูท่ อง
ราคา ๑๖,๒๗๐ บาท

๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

10,500.00

10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธดา เพชรบุตร
เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

นางสาวสุทธดา เพชรบุตร เสนอ
ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๙๖/๒๕๖๓
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

ลว. ๒๒

๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

10,400.00

10,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์
เสนอราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

นางสาวชนิดาภา เพชรบุตร์
เสนอราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๙๗/๒๕๖๓
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

ลว. ๒๒

๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

10,630.00

10,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาลี่ ตราชู เสนอราคา
๑๐,๖๓๐ บาท

นางสาลี่ ตราชู เสนอราคา
๑๐,๖๓๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๙๘/๒๕๖๓
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

ลว. ๒๒

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นายเด่นชัย สุนทรกิจชัย เสนอ
ราคา ๙,๐๐๐ บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๙๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย สุนทรกิจชัย
เสนอราคา ๙,๐๐๐ บาท

๑๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

10,500.00

10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา มหา เสนอราคา
๑๐,๕๐๐ บาท

นายวิทยา มหา เสนอราคา
๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๑๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

13,640.00

13,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ พนั ธ์ ทิมแตง
ราคา ๑๓,๖๔๐ บาท

เสนอ

นายพงษ์ พนั ธ์ ทิมแตง
ราคา ๑๓,๖๔๐ บาท

เสนอ

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๑๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,500.00

20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันฉัตร ผลพิมาย
ราคา ๒๐,๕๐๐ บาท

เสนอ

นายวันฉัตร ผลพิมาย
ราคา ๒๐,๕๐๐ บาท

เสนอ

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๑๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

22,500.00

22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา นุชนาฎ
ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

เสนอ

นางสาววนิดา นุชนาฎ
ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

เสนอ

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๑๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

15,000.00

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวิช ภูส่ า่ น เสนอราคา
๑๕,๐๐๐ บาท

นายทวิช ภูส่ า่ น เสนอราคา
๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๑๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

11,000.00

11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิ ยพัชร์ แสนสุวรรณ
เสนอราคา ๑๑,๐๐๐ บาท

นายปิ ยพัชร์ แสนสุวรรณ เสนอ
ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๑๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

18,700.00

18,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธศักดิ์ แสงหนู
ราคา ๑๘,๗๐๐ บาท

๑๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

10,500.00

10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

๑๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

22,500.00

22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา โมกผา
ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

๑๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

22,500.00

22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
เสนอราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

เสนอ

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

21,200.00

21,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสทุ ธิพนั ธุ์ ฉายแสง
เสนอราคา ๒๑,๒๐๐ บาท

นายวิสทุ ธิพนั ธุ์ ฉายแสง เสนอ
ราคา ๒๑,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

19,100.00

19,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
เสนอราคา ๑๙,๑๐๐ บาท

นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย เสนอ
ราคา ๑๙,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราญชลี ผาทา
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปราญชลี ผาทา
ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

เสนอ

นายสุทธศักดิ์ แสงหนู
ราคา ๑๘,๗๐๐ บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เสนอ

นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

เสนอ

นางสาวรุ่งนภา โมกผา
ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน
เสนอ

เสนอ

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๐๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกั ดิ์ สุขกิจ
ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญชนก บุญดาราช
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวัญชนก บุญดาราช
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพาพร ปราการพิลาศ
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวทิพาพร ปราการพิลาศ
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

8,500.00

8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปุณญาภา เอี่ยมวิจิตร์
เสนอราคา ๘,๕๐๐ บาท

นางสาวปุณญาภา เอี่ยมวิจิตร์
เสนอราคา ๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

9,200.00

9,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร
เสนอราคา ๙,๒๐๐ บาท

นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร
เสนอราคา ๙,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

8,500.00

8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูเบศร พันธรักษ์ เสนอราคา
๘,๕๐๐ บาท

นายภูเบศร พันธรักษ์ เสนอราคา
๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๒๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

13,500.00

นางสาวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์
เสนอราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๑๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

เสนอ

13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิ รรณ สุวรรณรัตน์
เสนอราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

นายเกียรติศกั ดิ์ สุขกิจ
ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เสนอ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

10,700.00

10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัษณศักดิ์ ธนพรพรหม
เสนอราคา ๑๐,๗๐๐ บาท

นายชัษณศักดิ์ ธนพรพรหม เสนอ
ราคา ๑๐,๗๐๐ บาท

๓๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

21,800.00

21,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร เธียรโชติ เสนอ
ราคา ๒๑,๘๐๐ บาท

นางสาวอุมาพร เธียรโชติ เสนอ
ราคา ๒๑,๘๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

18,500.00

18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกลุ
เสนอราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

นางสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกลุ
เสนอราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

14,820.00

14,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ทรงศร
ราคา ๑๔,๘๒๐ บาท

นางสาววนิดา ทรงศร
ราคา ๑๔,๘๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

18,500.00

18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์ สารภี เสนอราคา
๑๘,๕๐๐ บาท

นายสมรักษ์ สารภี เสนอราคา
๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

28,200.00

28,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ วิริยะเมธานนท์
เสนอราคา ๒๘,๒๐๐ บาท

นายธเนศ วิริยะเมธานนท์ เสนอ
ราคา ๒๘,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

15,000.00

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา สุวรรณวาสี
เสนอราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวอริสา สุวรรณวาสี เสนอ
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

เสนอ

เสนอ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๓๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรยา ปิ่ นแสง
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

๓๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

12,100.00

12,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
ราคา ๑๒,๑๐๐ บาท

๓๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา โอบนิธิชา
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวชญาดา โอบนิธิชา
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

๔๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

15,000.00

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสิ รา บุดดีคา
เสนอราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวศุภสิ รา บุดดีคา
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

๔๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนธษา มลคลหัตถี
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวนธษา มลคลหัตถี
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๓๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๔๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ

10,000.00

10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยานุช คุณปู ธานินทร์
เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปุณยานุช คุณปู ธานินทร์
เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๓๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๔๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมาหน่วยงาน
ภายนอกมาปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

325,000.00

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคา
๓๒๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๓๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๗
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

๔๓

ขออนุมตั ิซอ่ มครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่ องพิมพ์)
ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุงานบ้ าน/งานครัว

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ
ราคา ๑,๒๐๐ บาท
บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด เสนอ
ราคา ๘,๕๒๕.๗๖ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา

๔๕

1,200.00
8,525.76

นางสาวอรวรรยา ปิ่ นแสง เสนอ
ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เสนอ

325,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคา
๓๒๕,๐๐๐ บาท

1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ
ราคา ๑,๒๐๐ บาท
8,525.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด
เสนอราคา ๘,๕๒๕.๗๖ บาท

นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
ราคา ๑๒,๑๐๐ บาท

เสนอ

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน
จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๒๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

เสนอ

จากความรู้ความสามารถและ บจ.พ.๑๓๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน ม.ค.๒๕๖๓
ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๑๓๕/๒๕๖๓ ลว. ๓๑
ม.ค.๒๕๖๓
บซ.พ.๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ม.ค.๒๕๖๓

ลำดับที่
๔๖

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
ขออนุมตั ิจดั ซื ้อกล่องบรรจุเอกสาร

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

46,545.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

46,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด
เสนอราคา ๔๖,๕๔๕ บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด
เสนอราคา ๔๖,๕๔๕ บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บซ.พ.๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
ม.ค.๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือนมกรำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักยำ

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
รายงานผลการพิจารณาขอซื ้อ

วงเงินที่จะ
ซือหรื
้ อจ้ ำง
535.00

รำคำกลำง
535.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

วันที่ 31 มกรำคม 2563
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
ร้ านคุ้มแก้ ว

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

535.00 ร้ านคุ้มแก้ ว

วัสดุสานักงาน (ประชุม 28 ม.ค. 63)

535.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/571
ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
2

รายงานผลการพิจารณาขอซื ้อ

280.00

280.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เอ เอส ก็อปปี ้

280.00 ร้ าน เอ เอส ก็อปปี ้

ขอจ้ างถ่ายเอกสาร ประชุม 28 ม.ค. 63

280.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/591
ลงวันที่ 16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
3

รายงานผลการพิจารณา

3,850.00

3,850.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เอ เอส ก็อปปี ้

3,850.00 ร้ าน เอ เอส ก็อปปี ้

ขอจ้ างถ่ายเอกสาร

3,850.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/592
ลงวันที่ 16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
4

รายงานผลการพิจารณา

3,600.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายอัครรัช อรวิบลู ย์ศิริ

3,600.00 นายอัครรัช อรวิบลู ย์ศิริ

ขอจ้ างเหมารถยนต์ต้ ปู รับอากาศ

3,600.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/599
ลงวันที่ 28 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
5

รายงานผลการพิจารณา
ขอจ้ างซ่อมเครื่ องปรับกาศ

4,815.00

4,815.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

4,815.00 ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

4,815.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/615
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ลำดับที่

6

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการประเมินฯ

75,000.00

75,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นางทัศนีย์ ล้ อชัยเวช

75,000.00 นางทัศนีย์ ล้ อชัยเวช

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

75,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 204/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
7

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูลฯ

41,223.00

41,223.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ชิตยานันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

41,223.00 นส. ชิตยานันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

41,223.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 205/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

31,434.00

31,434.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุมนฑา เมืองแก้ ว

31,434.00 นส. สุมนฑา เมืองแก้ ว

31,434.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 206/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
9

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

26,268.00

26,268.00

เฉพาะเจาะจง

นส. เปมิกา ศรี พนั ธ์

26,268.00 นส. เปมิกา ศรีพนั ธ์

26,268.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 207/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
10

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อสแกนและ

30,360.00

30,360.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

30,360.00 นส. ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

บันทึกข้ อมูล

30,360.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 208/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
11

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่

41,790.00

41,790.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร

41,790.00 นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร

41,790.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 209/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
12

จ้ างปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจประเมิน GMP

49,440.00

49,440.00

เฉพาะเจาะจง

นส. นพวรรณ บัวตูม

49,440.00 นส. นพวรรณ บัวตูม

49,440.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 210/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

13

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจประเมิน GMP

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

49,440.00

49,440.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นส. กิ่งรวี โสดยิ ้ม

49,440.00 นส. กิ่งรวี โสดยิ ้ม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

49,440.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 211/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
14

จ้ างปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจประเมิน GMP

49,440.00

49,440.00

เฉพาะเจาะจง

นายภาวุฒิ การสะสม

49,440.00 นายภาวุฒิ การสะสม

49,440.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 212/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
15

จ้ างปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจประเมิน GMP

49,440.00

49,440.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ชัชรีย์ เอี่ยมสาราญ

49,440.00 นส. ชัชรีย์ เอี่ยมสาราญ

49,440.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 213/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
16

จ้ างปฏฺบัติงานรวบรวมและตรวจสอบฯ

36,900.00

36,900.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุธาทิพย์ แพ่งสภา

36,900.00 นส. สุธาทิพย์ แพ่งสภา

36,900.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 214/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
17

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูลฯ

39,990.00

39,990.00

เฉพาะเจาะจง

นส. วิจิตรา ปานทรัพย์

39,990.00 นส. วิจิตรา ปานทรัพย์

39,990.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 215/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
18

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อลงรับคาขอขึ ้นฯ

37,800.00

37,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางวิไลรัตน์ บูญชื่น

37,800.00 นางวิไลรัตน์ บูญชื่น

37,800.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 216/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
19

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูล

38,715.00

38,715.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ศิรินนภา ศรีสมพงษ์

38,715.00 นส. ศิรินนภา ศรีสมพงษ์

38,715.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 217/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

20

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินฯ

77,400.00

77,400.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นายสัตวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ

77,400.00 นายสัตวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

77,400.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 218/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
21

จ้ างบันทึกข้ อมูลเพื่อออกเลขรับ

32,628.00

32,628.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์

32,628.00 นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์

คาขอแก้ ไข

32,628.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 219/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
22

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกสถานะการ

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางณัญนันท์ ศรี สวัสดิ์

10,000.00 นางณัญนันท์ ศรีสวัสดิ์

10,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 220/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
23

จ้ าบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบแก้ ไข

57,243.00

57,243.00

เฉพาะเจาะจง

นายพนะพล จารุภมู ิ

57,243.00 นายพนะพล จารุภมู ิ

57,243.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 221/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
24

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาหนังสือ

35,322.00

35,322.00

เฉพาะเจาะจง

นส.จุรีพร ดวงเพ็ชร

35,322.00 นส.จุรีพร ดวงเพ็ชร

35,322.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 222/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
25

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาหนังสือ

31,209.00

31,209.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรางกูร

31,209.00 นายกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรางกูร

31,209.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 223/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
26

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อทารายการ
ทะเบียนฯ

43,035.00

43,035.00

เฉพาะเจาะจง

นายอดิเทพ อิ่มสอน

43,035.00 นายอดิเทพ อิ่มสอน

43,035.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 224/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

27

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อรับปรุง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

47,784.00

47,784.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นส. รานี บัณฑิตานุกลู

47,784.00 นส. รานี บัณฑิตานุกลู

และตรวจสอบ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

47,784.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 225/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
28

จ้ างเป็ นผู้ชว่ ยบริหารจัดการระบบ

54,303.00

54,303.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิ ยณัฐ นวจิตไพบูลย์

54,303.00 นายปิ ยณัฐ นวจิตไพบูลย์

สารสนเทศฯ

54,303.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 226/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
29

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทา และแก้ ไข

30,429.00

30,429.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธ์กลุ

30,429.00 นส. ศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธ์กลุ

30,429.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 227/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
30

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดท่าบันทึกฯ

29,370.00

29,370.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุวลักษณ์ สุทธิ

29,370.00 นส. สุวลักษณ์ สุทธิ

29,370.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 228/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
31

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาบันทึกฯ

29,370.00

29,370.00

เฉพาะเจาะจง

นส. นัทชา ยินดีเหมาะ

29,370.00 นส. นัทชา ยินดีเหมาะ

29,370.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 229/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
32

จ้ างเหมารถบัสโดยสาร

126,000.00

126,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก ทรงพรตทวัร์

126,000.00 หจก ทรงพรตทวัร์

126,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 230/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
33

เช่าสถานทีจ่ ดั เก็บ มค.

112,187.10

112,187.10

เฉพาะเจาะจง

บจ. กรุงเทพคลังกรุงเทพฯ

112,187.10 บจ. กรุงเทพคลังกรุงเทพฯ

112,187.10 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 231/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

34

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อประสานข้ อมูลฯ

46,080.00

46,080.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นส. พิชามญชุ์ จันทร์ มหเสถียร

46,080.00 นส. พิชามญชุ์ จันทร์ มหเสถียร

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

46,080.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 232/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
35

จ้ างศึกษาและจัดทาข้ อมูลส่งเสริ ม

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายประภพ ธนเจริญจารัส

78,000.00 นายประภพ ธนเจริญจารัส

อุตสาหกรรม

78,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 233/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
36

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงข้ อมูลฯ

70,500.00

70,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน์

70,500.00 นายพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน์

70,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 234/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
37

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้ อมูลฯ

11,314.00

11,314.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ชลธิชา กลัดเกิด

11,314.00 นส. ชลธิชา กลัดเกิด

11,314.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 235/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
38

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาค้ นหาฯ

32,835.00

32,835.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิ ยะพงษ์ ศรีวะรมย์

32,835.00 นายปิ ยะพงษ์ ศรีวะรมย์

32,835.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 236/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
39

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสารฯ

30,633.00

30,633.00

เฉพาะเจาะจง

นายรัตน์พล ประเสริ ฐสังข์

30,633.00 นายรัตน์พล ประเสริฐสังข์

30,633.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 237/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
40

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาข้ อมูล

33,930.00

33,930.00

เฉพาะเจาะจง

นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

33,930.00 นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

33,930.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 238/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

41

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จ้ างโอนถ่อยข้ อมูล

300,000.00

300,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

บจ. บี เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่

300,000.00 บจ. บี เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

300,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 239/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
42

จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อการขับเคลือ่ นฯ

96,000.00

96,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. จุฑาทิพย์ มาตรอ

96,000.00 นส. จุฑาทิพย์ มาตรอ

96,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 240/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
43

จ้ างดาเนินงานประสานและตรวจสอบ

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชลดรงค์ วงษ์ พรวน

100,000.00 นายชลดรงค์ วงษ์ พรวน

100,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 241/2563
ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
44

จ้ างจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินฯ

25,500.00

25,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. จิราภรณ์ บุญประคม

25,500.00 นส. จิราภรณ์ บุญประคม

25,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 242/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
45

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสารฯ

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร

15,000.00 นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร

15,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 243/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
46

จ้ างเหมารถยนต์ต้ ปู รับอาการศ

7,500.00

7,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณย พิมพสุกะ

7,500.00 นายกรณย พิมพสุกะ

พร้ อมพนักงานฯ

7,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 244/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
47

จ้ างเหมารถยนต์ต้ ปู รับอาการศ
พร้ อมพนักงานฯ

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณย พิมพสุกะ

5,000.00 นายกรณย พิมพสุกะ

5,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 245/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

48

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานฯ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

65,700.00

65,700.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นางพิสชา ลุคสนันท์

65,700.00 นางพิสชา ลุคสนันท์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

65,700.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 246/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
49

จ้ างซ่อมแอร์

10,165.00

10,165.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนี แอร์ เซอร์ วสิ

10,165.00 ร้ านฐาปนี แอร์ เซอร์ วสิ

10,165.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 247/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
50

จ้ างขนของ

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ ขันถม

40,000.00 นายไพฑูรย์ ขันถม

40,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 248/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
51

จ้ างทาเอกสารคุณภาพและชี ้แจง

8,250.00

8,250.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

8,250.00 ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

ยาแผนโบราณ

8,250.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 249/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
52

จ้ างจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินฯ

40,500.00

40,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ภิญญาพัชญ์ สุดทองคง

40,500.00 นส. ภิญญาพัชญ์ สุดทองคง

40,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 252/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
53

จ้ างจัดทาและตรวจสอบเบื ้องต้ นเอกสาร

44,500.00

44,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางวนิดา แก้ วเพ็ชร์

44,500.00 นางวนิดา แก้ วเพ็ชร์

44,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 253/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
54

จ้ างจัดทาข้ อมูล และเอกสารฯ

46,500.00

46,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. รุ่งนภา ศรีวชิ ยั

46,500.00 นส. รุ่งนภา ศรีวชิ ยั

46,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 254/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

55

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างจัดทาเอกดสาร และบันทึกข้ อมูลฯ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

28,500.00

28,500.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นส. ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

28,500.00 นส. ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 255/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
56

จ้ างจัดทาข้ อมูล และเอกสารฯ

51,000.00

51,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สาธิยา คูณราช

51,000.00 นส. สาธิยา คูณราช

51,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 256/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
57

จ้ างจัดทาข้ อมูล และเอกสารฯ

43,500.00

43,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ลภัสรดา แก้ วทองมี

43,500.00 นส. ลภัสรดา แก้ วทองมี

43,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 257/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
58

จ้ างจัดทาเอกสารฯ

27,000.00

27,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายทศฐ์ พร สุวรรณหงษ์

27,000.00 นายทศฐ์ พร สุวรรณหงษ์

27,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 258/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
59

จ้ างจัดทาเอกสาร และบันทึกข้ อมูลฯ

25,500.00

25,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. อรชุลี พินธุรักษ์

25,500.00 นส. อรชุลี พินธุรักษ์

25,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 259/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
60

จ้ างจัดทาเอกสารประกอบการประชุม

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. รสพร ศิริโสภาโชติ

30,000.00 นส. รสพร ศิริโสภาโชติ

30,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 260/2563
ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
61

จ้ างจัดทาเอกสาร และบันทึกข้ อมูลฯ

10,200.00

10,200.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุนิสา สิทธิคณ
ุ

10,200.00 นส. สุนิสา สิทธิคณ
ุ

10,200.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 261/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

62

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างจัดทาเอกสารฯ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

24,000.00

24,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นส. ชนัตถา สุวรรณสินธุ์

24,000.00 นส. ชนัตถา สุวรรณสินธุ์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

24,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 262/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
63

จ้ างจัดทาเอกสาร และตรวจสอบฯ

30,342.00

30,342.00

เฉพาะเจาะจง

นส. กนกรัตน์ เอกตระกูล

30,342.00 นส. กนกรัตน์ เอกตระกูล

30,342.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 263/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
64

ขอจ้ างทาตรายาง และป้าน

10,385.00

10,385.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ ายคุ้มแก้ ว

10,385.00 ร้ ายคุ้มแก้ ว

10,385.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 264/2563
ลงวันที่ 14 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
65

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อรับรายงานฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. กฤตยา ปั ญญาฉกาจ

28,500.00 นส. กฤตยา ปั ญญาฉกาจ

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 265/2563
ลงวันที่ 15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
66

จ้ างพัฒนาระบบติดตามสถานทีผ่ ลิตยา

480,000.00

480,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายภาคภูมิ ใจชู

480,000.00 นายภาคภูมิ ใจชู

480,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 266/2563
ลงวันที่ 15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
67

จ้ างการตรวจหาการปลอมปนของยา

300,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรสิทธิ์ วงศ์สทุ ธิเลิศ

300,000.00 นายวรสิทธิ์ วงศ์สทุ ธิเลิศ

300,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 267/2563
ลงวันที่ 15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
68

จ้ างจัดทาข้ อมูลแบบสารวจการใช้ ยาฯ

135,000.00

135,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเกียรติรัตน์ สัจจพงษ์

135,000.00 นายเกียรติรัตน์ สัจจพงษ์

135,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 268/2563
ลงวันที่ 15 ม.ค. 63

ลำดับที่

69

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

จ้ างเก็บรางปลัก๊ ไฟฟ้า

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

162,000.00

162,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นายพงศ์กร เรื องมาก

162,000.00 นายพงศ์กร เรืองมาก

162,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 269/2563
ลงวันที่ 15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
70

จ้ างพิมพ์สอื่ ประชาสัมพันธ์

64,250.00

64,250.00

เฉพาะเจาะจง

สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ น

64,250.00 สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ น

64,250.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 270/2563
ลงวันที่ 16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
71

จ้ างจัดพิมพ์หนังสือและออกแบบรูปเล่ม

250,000.00

250,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสงบ บางหลวง

250,000.00 นายสงบ บางหลวง

250,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 271/2563
ลงวันที่ 16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
72

จ้ างดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงฯ

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายปวริศร เพ็งขัน

60,000.00 นายปวริศร เพ็งขัน

60,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 274/2563
ลงวันที่ 28 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
73

จ้ างดาเนินงานทบทวนข้ อมูลหลักฐานฯ

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเวโรจน์ เหล่าโภคิม

450,000.00 นายเวโรจน์ เหล่าโภคิม

450,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 275/2563
ลงวันที่ 28 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
74

จ้ างจัดทาข้ อมูลประกอบการปรับปรุงฯ

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. วรกานดา เอื ้อจรัสพันธุ์

78,000.00 นส. วรกานดา เอื ้อจรัสพันธุ์

78,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 276/2563
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
75

จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมินข้ อมูลยา

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจารุต สงครามสงค์

78,000.00 นายจารุต สงครามสงค์

78,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 277/2563
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ลำดับที่

76

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จ้ างจัดทาข้ อมูลและเอสารเพื่อประกอบฯ

43,500.00

43,500.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นาธนวิชญ์ อัณณ์วนิ ิช

43,500.00 นาธนวิชญ์ อัณณ์วนิ ิช

43,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ย. 278/2563
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
77

จัดทารายงานผลการสารวจการจัดซื ้อ

350,000.00

350,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกฤษณ์ พงศ์รุฬห์

350,000.00 นายกฤษณ์ พงศ์รุฬห์

350,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 279/2563
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
78

การประเมินประสิทธิผลของมาตรการฯ

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยมหิดล

500,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล

500,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 280/2563
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
79

จ้ างทบทวนวรรณกรรมมาตรการ

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. มนัสนันท์

50,000.00 นส. มนัสนันท์

50,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

กากับดูแลผลิตภัณฑ์

เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 281/2563
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
80

อนุมตั ิจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก

12,500.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

เจเอส คอมพิวเตอร์

12,500.00 เจเอส คอมพิวเตอร์

12,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 282/2563
ลงวันที่ 30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม 2563
ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ เดือน

ลำดับที่

งำนที่จัดซือจั
้ ดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

พ .ศ. 2563

ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ลำดับที่
1

2
3

4
5
6

7

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างทาบัตรประจาตัวผู้ป่วยคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ จานวน
10,000 ใบ
จ้ างพิมพ์ซองเอกสาร จานวน 5,000
ซอง
จ้ างทาเอกสารประกอบการอบรม
โครงการอบรมการใช้ งานระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับกัญชาทาง
การแพทย์ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ซื ้อวัสดุสานักงาน (ของกลาง)
จานวน 3 รายการ
ซื ้อกระเป๋ าใส่เอกสารในการอบรม
จ้ างพิมพ์คมู่ ือพนักงานเจ้ าหน้ าทีใ่ น
การกากับดูแลซึง่ ยาเสพติดให้ โทษ
ประเภท 5 เฮมพ์ (Hemp)
จ้ างทาเอกสารประกอบการอบรม
(start up)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

34,000.00

34,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

34,000.00

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

34,000.00

12,305.00

12,305.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านคุ้มแก้ ว

12,305.00

ร้ านคุ้มแก้ ว

12,305.00

28,350.00

28,350.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร แก้ วเปี่ ยม

28,350.00

นายทศพร แก้ วเปี่ ยม

28,350.00

125,000.00

125,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ส.รุ่งเจริ ญ

125,000.00

ร้ าน ส.รุ่งเจริ ญ

125,000.00

76,000.00

76,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นัทนิต แบ็กเฮ้ าส์

76,000.00

หจก.นัทนิต แบ็กเฮ้ าส์

76,000.00

254,000.00

254,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

254,000.00

โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

254,000.00

68,480.00

68,480.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน เจพิมพ์เขียว

68,480.00

ร้ าน เจพิมพ์เขียว

68,480.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 75/2563 ลว. 3 มกราคม 2563
ใช้ เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 76/2563 ลว. 7 มกราคม
ใช้ เกณฑ์ราคา
2563
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 77/2563 ลว. 9 มกราคม 2563
ใช้ เกณฑ์ราคา

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์ราคา

ตซ 5/2563 ลว. 16 มกราคม 2563
ตซ 6/2563 ลว. 20 มกราคม 2563
ตจ 85/2563 ลว. 24 มกราคม
2563

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 87/2563 ลว. 24 มกราคม
ใช้ เกณฑ์ราคา
2563

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ/จั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน......…มกรำคม.........2563................................
(ชื่อหน่ วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่.....26......เดือน…..กุมภำพันธ์ ...............พ.ศ...2563.................

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

ราคาทีเ่ สนอ

1

จ้ างเช่าพื ้นที่

62,640

62,640

เฉพาะเจาะจง

บ.บุติรอน จากัด

62,640

บ.บุติรอน จากัด

62,640

2

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

46,500

46,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จันทกานต์ จันทะเวช

46,500

น.ส.จันทกานต์ จันทะเวช

46,500

3

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธัญญภรณ์ ปิ่ นภู่

45,000

น.ส.ธัญญภรณ์ ปิ่ นภู่

45,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรือจ้ าง
บจ.อ.315/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.316/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.317/63
2563

6 มกราคม

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

4

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิชนิภา ชัยภักดี

45,000

น.ส.นิชนิภา ชัยภักดี

45,000

5

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

62,400

62,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ประชุมพร สองบาง

62,400

น.ส.ประชุมพร สองบาง

62,400

6

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ทิพย์วรรณ ปริ ญญาศิริ

75,000

น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

75,000

7

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

38,400

38,400

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทรา กลิน่ คาหอม

38400

น.ส.ภัทรา กลิน่ คาหอม

38400

8

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

47,700

47,700

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรียาฉัตร สังข์พระกร

47,700

น.ส.ปรียาฉัตร สังข์พระกร

47,700

9

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

47,250

472,250

เฉพาะเจาะจง

น.ส.กมลทิพย์ สังข์นาค

47,250

น.ส.กมลทิพย์ สังข์นาค

47,250

10

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

52,500

52,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิริรัตน์ ขุนดา

52,500

น.ส.ศิริรัตน์ ขุนดา

52,500

11

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

34,800

34,800

เฉพาะเจาะจง

นายชานน ผู้ไพบูลย์พงศ์

34,800

นายชานน ผู้ไพบูลย์พงศ์

34,800

12

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

27,500

27,500

เฉพาะเจาะจง

นายวรินทร์ ใบทอง

27,500

นายวรินทร์ ใบทอง

27,500

13

จ้ างรถตู้

10,500

10,500

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

10,500

นายกรณัย พิมพสุรกะ

10,500

14

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ

7,971.50

7,971.50

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

7,971.50

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

7,971.50

15

จ้ างเปลีย่ นถ่ายน ้ามันเครื่ อง นง6625

1,700.23

1,700.23

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามพระราม5

1,700.23

บ.สยามพระราม5

1,700.23

16

จ้ างเปลีย่ นถ่ายน ้ามันเครื่ อง นง6624

1,700.23

1,700.23

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามพระราม6

1,700.23

บ.สยามพระราม5

1,700.23

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.อ.318/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.317/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.320/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.321/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.322/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.323/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.324/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.325/63
2563

6 มกราคม

บจ.อ.326/63
2563

13 มกราคม

บจ.อ.327/63
2563

14 มกราคม

บจ.อ.328/63
2563

21 มกราคม

บจ.อ.329/63
2563

21 มกราคม

บจ.อ.330/63
2563

21 มกราคม

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

17

จ้ างถ่ายเอกสาร

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้

1,000

ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้

1,000

18

จ้ างรถตู้

4,980

4,980

เฉพาะเจาะจง

นายโย๊ ะฮารี อาดตันตรา

4,980

นายโย๊ ะฮารี อาดตันตรา

4,980

19

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

นายอานนท์ พรหมประทีป

22,000

นายอานนท์ พรหมประทีป

22,000

20

จ้ างรถตู้

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

7,500

นายกรณัย พิมพสุรกะ

7,500

21

ยกเลิกไม่มีการจ้ าง

ยกเลิกไม่มีการจ้ าง

22

จ้ างจัดสวนเสวนาทางวิชาการ

499,000

23

จ้ างเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิงาน

24

ยกเลิกไม่มีการจ้ าง ยกเลิกไม่มีการจ้ าง ยกเลิกไม่มีการจ้ าง

ยกเลิกไม่มีการจ้ าง

499,900

เฉพาะเจาะจง

บ.โนวาอินเตอร์

499,000

บ.โนวาอินเตอร์

499,000

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภาวิตรี ผ่องแผ้ ว

22,000

น.ส.ภาวิตรี ผ่องแผ้ ว

22,000

ซื ้อวัสดุคอมฯ

85,500

85,500

เฉพาะเจาะจง

วิบลู กิจ

85,500

วิบลู กิจ

85,500

25

ซื ้อวัสดุสานักงาน

62,374.58

62,374.58

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

26

ซื ้อวัสดุคอมฯ

86,830

86,830

เฉพาะเจาะจง

วิบลู กิจ

27

ซื ้อวัสดุคอมฯ

35,524.00

35,524.00

เฉพาะเจาะจง

บ.มิสเตอร์ อิงค์

62,374.58

86,830

35,524.00

ยกเลิกไม่มีการจ้ าง

ร้ านคุ้มแก้ ว

วิบลู กิจ

บ.มิสเตอร์ อิงค์

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
สำนักด่ ำนอำหำรและยำ
วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

ยกเลิกไม่มีการจ้ าง

62,374.58

86,830

35,524.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
ยกเลิกไม่มีการจ้ าง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.อ.331/63
2563

21 มกราคม

บจ.อ.332/63
2563

21 มกราคม

บจ.อ.333/63
2563

23 มกราคม

บจ.อ.334/63
2563

21 มกราคม

บจ.อ.335/63
2563

21 มกราคม

บจ.อ.336/63
2563

21 มกราคม

บจ.อ.337/63
2563

21 มกราคม

บซ.อ.22/63
มกราคม 2563

7

บซ.อ.23/63
มกราคม 2563

15

บซ.อ.24/63
มกราคม 2563
บซ.อ.25/63
2563

16

22 มกราคม

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

1

จ้ างทาตาข่ายกันนก
เข่ารถยนต์มาใช้ ในราชการ ด่าน
อาหารและยาทุง่ ช้ าง จังหวัดน่าน

2
3

ซื ้อตู้ดดู ไอสารเคมี

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

วงเงินที่จะซือหรื
้ อ
จ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

40,368.60

40,368.60

เฉพาะเจาะจง

บจก.แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท์

40,368.60

บจก.แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท์

40,368.60

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

30,088.00

30,088.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มั ้งกี ้ แคปปิ ตอล จากัด

30,088.00

บริษัท มั ้งกี ้ แคปปิ ตอล จากัด

30,088.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

363,800.00

363,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

363,800.00

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์ วสิ
จากัด

363,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.13/63 ลว 16 ม.ค. 63

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจด.185/63 ลว 23 ม.ค. 63
บจด.184/63
วันที่ 15
ม.ค. 63

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ...๒๕๖๓......
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.................
วันที่…๒๕...เดือน…กุมภาพันธ์ ...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีซ่ ื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่ สนอ
๙๐,๐๐๐.๐๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ าง

๑

งานผลิตใบประกาศเกียรติคณ
ุ อย.
น้ อย

๙๐,๐๐๐.๐๐

๙๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ

๒

การจัดทาสือ่ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู้ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
การบริ โภค

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์สอื่ และสิง่ พิมพ์แก้ วเจ้ าจอม
ม.ราชภัฎสวนสุนนั ทา

๓

ออกแบบ ผลิตและติดตังบอร์
้ ด
นิทรรศการเรื่ องกระท่อม

๓๒,๑๐๐.๐๐

๓๒,๑๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

หจก.เวิร์ควันเดอร์

๓๒,๑๐๐.๐๐

หจก.เวิร์ควันเดอร์

๓๒,๑๐๐.๐๐

๔

ผลิตวีดิทศั น์ ชุด ประโยชน์ของ
กัญชาต่อประชาชน

๙๙,๙๓๘.๐๐

๙๙,๙๓๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก. โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๙๙,๙๓๘.๐๐

บจก. โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๙๙,๙๓๘.๐๐

๕

เหมาปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารทัว่ ไป

๑๕๔,๘๐๐.๐๐

๑๕๔,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

๑๕๔,๘๐๐.๐๐

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

๑๕๔,๘๐๐.๐๐

๖

เหมาปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารทัว่ ไป

๘๘,๘๐๐.๐๐

๘๘,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

๘๘,๘๐๐.๐๐

นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

๘๘,๘๐๐.๐๐

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ
ศูนย์สอื่ และสิง่ พิมพ์แก้ วเจ้ าจอม ม.
ราชภัฎสวนสุนนั ทา

๙๐,๐๐๐.๐๐

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๔๑/๒๕๖๓ วันที่
๒๔/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๔๒/๒๕๖๓ วันที่
๒๕/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๔๓/๒๕๖๓ วันที่
๒๕/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๔๔/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๔๕/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๔๖/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

๗

เหมาปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารทัว่ ไป

๘๖,๔๐๐.๐๐

๘๖,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางนวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรื อง

๘๖,๔๐๐.๐๐

นางนวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง

๘๖,๔๐๐.๐๐

๘

เหมาปฏิบตั ิงานด้ านยานพาหนะ

๑๑๘,๘๐๐.๐๐

๑๑๘,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายสมมาตร์ หอมจาปา

๑๑๘,๘๐๐.๐๐

นายสมมาตร์ หอมจาปา

๑๑๘,๘๐๐.๐๐

๙

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
ระบบ

๙๔,๕๐๐.๐๐

๙๔,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๙๔,๕๐๐.๐๐

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๙๔,๕๐๐.๐๐

๑๐

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
พฤติกรรมการบริ โภค

๔๖,๔๐๐.๐๐

๔๖,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

๔๖,๔๐๐.๐๐

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

๔๖,๔๐๐.๐๐

๑๑

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ พัฒนา
พฤติกรรมการบริ โภค

๓๓,๐๐๐.๐๐

๓๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ว่าทีร่ .ต.หญิงชนิดา พานทอง

๓๓,๐๐๐.๐๐

ว่าทีร่ .ต.หญิงชนิดา พานทอง

๓๓,๐๐๐.๐๐

๑๒

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

๑๓

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๑๗๒,๓๕๐.๐๐

๑๔

เหมาปฏิบตั ิงานของกลุม่ สือ่ สาร
องค์กร

๑๒๔,๒๐๐.๐๐

๑๒๔,๒๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

๑๒๔,๒๐๐.๐๐

นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

๑๒๔,๒๐๐.๐๐

๑๕

เหมาปฏิบตั ิงานโสตทัศนูปกรณ์

๑๘๘,๑๐๐.๐๐

๑๘๘,๑๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายเทวชา เพชรบุญยัง

๑๘๘,๑๐๐.๐๐

นายเทวชา เพชรบุญยัง

๑๘๘,๑๐๐.๐๐

๑๖

เหมาปฏิบตั ิงานโสตทัศนูปกรณ์

๕๕,๙๕๐.๐๐

๕๕,๙๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๕๕,๙๕๐.๐๐

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๕๕,๙๕๐.๐๐

๑๗

เหมาปฏิบตั ิงานโสตทัศนูปกรณ์

๔๗,๗๐๐.๐๐

๔๗,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๔๗,๗๐๐.๐๐

นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี

๔๗,๗๐๐.๐๐

๑๘

เหมาปฏิบตั ิงานโสตทัศนูปกรณ์

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายฐิ ติพนั ธุ์ มังกรงาม

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

นายฐิ ติพนั ธุ์ มังกรงาม

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

๑๙

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ สารสนเทศ

๑๕๒,๑๐๐.๐๐

๑๕๒,๑๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายวริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ

๑๕๒,๑๐๐.๐๐

นายวริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ

๑๕๒,๑๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พศ. ๔๗/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๔๘/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๔๙/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๐/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๑/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๒/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๓/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๔/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๕/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๖/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๗/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๘/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๕๙/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

๒๐

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ สารสนเทศ

๑๔๕,๘๐๐.๐๐

๑๔๕,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

๑๔๕,๘๐๐.๐๐

นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

๑๔๕,๘๐๐.๐๐

๒๑

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ สารสนเทศ

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

๑๔๓,๑๐๐.๐๐

๒๒

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ สารสนเทศ

๑๔๗,๐๐๐.๐๐

๑๔๗,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๑๔๗,๐๐๐.๐๐

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๑๔๗,๐๐๐.๐๐

๒๓

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ สารสนเทศ

๘๓,๐๒๐.๐๐

๘๓,๐๒๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุธิดา บุตทะนา

๘๓,๐๒๐.๐๐

นางสาวสุธิดา บุตทะนา

๘๓,๐๒๐.๐๐

๒๔

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ สารสนเทศ

๔๘,๗๒๐.๐๐

๔๘,๗๒๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๔๘,๗๒๐.๐๐

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๔๘,๗๒๐.๐๐

๒๕

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ พัฒนาเครือข่าย

๔๙,๘๐๐.๐๐

๔๙,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภควดี เจริญทิพย์

๔๙,๘๐๐.๐๐

นางสาวภควดี เจริญทิพย์

๔๙,๘๐๐.๐๐

๒๖

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ พัฒนาเครือข่าย

๔๔,๗๐๐.๐๐

๔๔,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

๔๔,๗๐๐.๐๐

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

๔๔,๗๐๐.๐๐

๒๗

เหมาปฏิบตั ิของกลุม่ พัฒนาเครือข่าย

๑๑๐,๗๐๐.๐๐

๑๑๐,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

๑๑๐,๗๐๐.๐๐

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

๑๑๐,๗๐๐.๐๐

๒๘

จ้ างปรับปรุงสือ่ วิดีโอทีเ่ คยผลิตใน
โครงการเด็กไทยบริ โภคปลอดภัย
ห่างไกลโรค NCDs

๒๓๕,๐๐๐.๐๐

๒๓๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรัณฑรัตน์ บุญช่วยธ
นาสิทธิ์

๒๓๕,๐๐๐.๐๐

นางสาวกรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนา
สิทธิ์

๒๓๕,๐๐๐.๐๐

๒๙

เหมาขนส่งโดยสารรถตู้ปรับอากาศ
นนทบุรี -มิราเคิล

๔,๘๐๐.๐๐

๔,๘๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมาขันธ์

๔,๘๐๐.๐๐

นายฉลอง สัมมาขันธ์

๔,๘๐๐.๐๐

๓๐

ผลิตวีดิท้ศน์ ชุด ประโยชน์ของ
กัญชาทางการแพทย์

๙๙,๙๓๘.๐๐

๙๙,๙๓๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก. โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๙๙,๙๓๘.๐๐

บจก. โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๙๙,๙๓๘.๐๐

๓๑

เหมาขนส่งโดยสารรถตู้ปรับอากาศ
นนทบุรี-อมารี

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมาขันธ์

๕,๐๐๐.๐๐

นายฉลอง สัมมาขันธ์

๕,๐๐๐.๐๐

๓๒

ออกแบบชิ ้นงานอินโฟกราฟิ ก

๑๙,๒๖๐.๐๐

๑๙,๒๖๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไลค์ มี

๑๙,๒๖๐.๐๐

บจก.ไลค์ มี

๑๙,๒๖๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พศ. ๖๐/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๑/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๒/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๓/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๔/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๕/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๖/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๗/๒๕๖๓ วันที่
๒๖/๑๒/๒๕๖๒
บจ.พศ. ๖๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒/
๐๑/๒๕๖๓
บจ.พศ. ๖๙/๒๕๖๓ วันที่ ๘/
๐๑/๒๕๖๓
บจ.พศ. ๗๐/๒๕๖๓ วันที่ ๘/
๐๑/๒๕๖๓
บจ.พศ. ๗๑/๒๕๖๓ วันที่ ๙/
๐๑/๒๕๖๓
บจ.พศ. ๗๒/๒๕๖๓ วันที่
๑๐/๐๑/๒๕๖๓

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

๓๓

ซ่อมเครื่ องพิมพ์และช่องเก็บของ

๒,๗๓๐.๐๐

๒,๗๓๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

๒,๗๓๐.๐๐

พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

๒,๗๓๐.๐๐

๓๔

เหมาทาตรายางและป้ายสีทองเหลือง

๓,๗๐๕.๐๐

๓,๗๐๕.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

๓,๗๐๕.๐๐

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

๓,๗๐๕.๐๐

๓๕

วัสดุสานักงาน

๑๖,๒๖๔.๐๐

๑๖,๒๖๔.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

๑๖,๒๖๔.๐๐

ร้ านคุ้มแก้ ว

๑๖,๒๖๔.๐๐

๓๖

กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สารคดีสั ้น
ทางสถานีโทรทัศน์และสถานี
วิทยุกระจายเสียง

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๑,๓๖๗,๔๖๐.๐๐

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๑,๓๖๗,๔๖๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณและเป็ นผู้ชนะการ
ประกวดราคาโดยได้ คะแนน
รวมสูงสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.พศ .๗๓/๒๕๖๓ วันที่
๑๗/๐๑/๒๕๖๓
บจ.พศ. ๗๔/๒๕๖๓ วันที่
๑๗/๐๑/๒๕๖๓
บซ.พศ. ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๘/
๐๑/๒๕๖๓

สัญญาที่ ๑๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒/
๐๑/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
ซื ้อวัสดุสานักงานฯ (หมึกพิมพ์)

วงเงินที่จะ
ซือหรื
้ อจ้ ำง
240,000.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
บริษัท คณายนต์ เบสท์

รำคำที่เสนอ
24,000.00

แทรเวิล เซอร์ วสิ จากัด

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุท่ คี ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.24/2563 ลว.12 ธค.62

บริษัท คณายนต์ เบสท์

24,000.00

แทรเวิล เซอร์ วสิ จากัด

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

2

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการกลุม่ กากับ

34,800.00

34,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรอุมา สีอ่อน

34,800.00

นางสาวอรอุมา สีอ่อน

34,800.00

ดูแลหลังออกสูต่ ลาด

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.25/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

3

จัดจ้ างรวบรวมและนาเข้ าข้ อมูลฯ

61,500.00

61,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

61,500.00

นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

61,500.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.26/2563 ลว.2 มค.63

ลำดับที่
4

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

47,400.00

47,400.00

จัดจ้ างทางานจัดทาและประสานฯ

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นางสาวธีมานันท์ กุหลามเพ็ชรทอง

47,400.00

นางสาวธีมานันท์ กุหลามเพ็ชรทอง

47,400.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
คบจ.27/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี
5

จัดจ้ างทางานด้ านพัสดุการจัดซ้ อ /จัดจ้ าง

43,500.00

43,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

43,500.00

นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

43,500.00

และประสานงานโครงการ

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.28/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

6

จัดจ้ างทางานด้ านพัสดุ

76,500.00

76,500.00

เฉาะเจาะจง

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

76,500.00

นางสาวไพรินทร์ โสภณ

76,500.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.29/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

7

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการฯ

64,500.00

64,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภาพร แป้นกลม

64,500.00

นางสาวประภาพร แป้นกลม

64,500.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.30/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

8

จัดจ้ างทางานประเมินคุณภาพและ

46,350.00

46,350.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

46,350.00

นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

46,350.00

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.31/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

9

จัดจ้ างพนักงานขับรถยนต์

47,700.00

47,700.00

เฉพาะเจาะจง

นายสาราญ ขุยเอม

47,700.00

นายสาราญ ขุยเอม

47,700.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.32/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

10

จัดจ้ างทาบริ หารจัดการ คบส.ด้ านภูมิภาค 49,800.00

49,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

49,800.00

นางสาวภารดี กลีบจอหอ

49,800.00

Smart Counter Service

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.33/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

11

จัดจ้ างทาบริ หารจัดการ คบส.ด้ านภูมิภาค 48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายบัณฑิต นวนเนตร

48,000.00

นายบัณฑิต นวนเนตร

48,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.34/2563 ลว.2 มค.63

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

Smart Counter Service

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

12

จัดจ้ างดูแลผู้ใช้ งานระบบฯ

45,000.00

45,000.00

เฉาะเจาะจง

นายนราธิป ไชยราช

45,000.00

นายนราธิป ไชยราช

45,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.35/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

13

จัดจ้ างดูแลใช้ งานระบบฯ

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวลลิตา สกุลหงษ์

45,000.00

นางสาวลลิตา สกุลหงษ์

45,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.36/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

14

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการ

33,000.00

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิตติมา สุขแสนนาน

33,000.00

นางสาวจิตติมา สุขแสนนาน

33,000.00

เบิกจ่าย พ.ต.ส

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.38/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

15

จัดจ้ างทางานด้ านธุรการ คบส.พื ้นที่

33,000.00

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนวพรพรรณ บุญแท้

33,000.00

นางสาวนวพรพรรณ บุญแท้

33,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.39/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

16

จัดจ้ างทางานสารบรรณา

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชุติมา คันธิก

28,500.00

นางสาวชุติมา คันธิก

28,500.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.40/2563 ลว.2 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

17

18

จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

10,400.00

10,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

10,400.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

10,400.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

โรงแรมอีสติม มักกะสัน กรุงเทพ

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

9-10 มกราคม2563

ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ

5,400.00

5,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,400.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,400.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.42/2563 ลว.2 มค.63

คบจ.43/2563 ลว.6 มค.63

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

จังหวัดเพชรบุรี 8-10 มค.63

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

20

จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ

5,850.00

5,850.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,850.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,850.00

จังหวัดสระบุรี 15-17 มค.63

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.45/2563 ลว.6 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

21

จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ

5,400.00

5,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,400.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,400.00

จังหวัดกาญจนบุรี 15-17 มค.63

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.46/2563 ลว.13 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

22

จัดจ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศรถยนต์

19,099.50

19,099.50

เฉพาะเจาะจง

นง 6630 นนทบุรี

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

19,099.50

พระนครออโต้ แอร์

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

19,099.50

พระนครออโต้ แอร์

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.47/2563 ลว.13 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

23

จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ

5,550.00

5,550.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,550.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,550.00

จังหวัดลพบุรี 22-24 มค.63

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.48/2563 ลว.16 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

24

จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ

5,850.00

5,850.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,850.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,850.00

จังหวัดปทุมธานี 29-31 มค.63

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.49/2563 ลว.21 มค.63

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

25

จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ

16,200.00

16,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

16,200.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

16,200.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

จังหวัดกาแพงเพชร

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

วันที่ 28-29 มค.63/2 วัน/วันละ 3240

ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.50/2563 ลว.22 มค.63

วันที่ 28-30 มค.63/2 วัน/วันละ 3240
26

จัดซื ้อวัสดุสานักงานหมึกพิมพ์ รายการ

52,028.75

52,028.75

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอรวิส จากัด

52,028.75

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอรวิส จากัด

52,028.75

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบซ.8/2563 ลว.*9 มค.63

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
ชื่อหน่ วยงำน......สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

1

จ้ างซ่อมเปลีย่ นถ่านเช็คระบบไฟ
หมายเลขทะเบียน นง 5193 นนทบุรี

2
3

จ้ างทาตรายาง และแผ่นป้ายชื่อสี
ทองเหลือง
จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ส.4/54 อ.
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ก.พ.-มี.ค. 63)

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

และรำคำที่แนบ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ราคาไม่เกินงบประมาณ
6,302.30

6,302.30

เฉพาะเจาะจง

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

6,302.30 สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

6,302.30

2,180.00

2,180.00

เฉพาะเจาะจง

จ.ชื่นพาณิชย์

2,180.00 จ.ชื่นพาณิชย์

2,180.00

3,745.00

3,745.00

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

3,745.00 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

3,745.00

26,000.00

26,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิธธาพร ลิ ้มประไพพงษ์

26,000.00 น.ส.พิธธาพร ลิ ้มประไพพงษ์

26,000.00 -ความรู้ความสามารถตรงกับ
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 99/2563
งาน
ลว. 29 มกราคม 2563
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

4

ราคาไม่เกินงบประมาณ
ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 96/2563
ลว. 9 มกราคม 2563
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 97/2563
ลว. 17 มกราคม 2563
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 98/2563
ลว. 20 มกราคม 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน .พฤศจิกำยน 2562
(ชื่อหน่ วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
วันที่ ......31.... เดือน ..มกรำคม..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

1

2

จ้ างถ่เยอกสาร 2,045 ชุด

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

12,270.00

36,250.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

(บำท)
12,270.00 เฉพาะเจาะจง

36,250.00 เฉพาะเจาะจง

15 มค. - 31 มีค.63
3

ซ่อมเครื่ องปรับอากาศภายใน
รถยนต์สว่ นรตาชการ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

ร้ านดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

ร้ านดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 12,270 บาท

= 12,270 บาท

- บริการ รวดเร็ว

บจ.ว. 49/63 ลว. 11 มค.63

นส.กาญจมล จาปาสัก

นส.กาญจมล จาปาสัก

- ความรู้ความสามารถตรงกับงานใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 36,250 บาท

= 36,250 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

บจ.ว. 50/63 ลว. 11 มค.63

หจก.พระนครโต้ แอร์

หจก.พระนครโต้ แอร์

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 5,350 บาท

= 5,350 บาท

- บริการ รวดเร็ว

บจ.ว. 50/63 ลว. 21 มค.63

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

นง-6619
4

จ้ างถ่เยอกสารพร้ อมเข้ าเล่ม

935.00

935.00 เฉพาะเจาะจง

55 เล่ม
5

จ้ างทาตรายาง 14 รายการ

2,020.00

2,020.00 เฉพาะเจาะจง

ร้ านดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

ร้ านดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 935 บาท

= 935 บาท

- บริการ รวดเร็ว

บจ.ว. 52/63 ลว. 31 มค.63

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 2,020 บาท

= 2,020 บาท

- บริการ รวดเร็ว

บจ.ว. 53/63 ลว. 31 มค.63

แบบ สขร.1
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน......มกรำคม 2563...............
(ชื่อหน่ วยงำน)....ศูนย์ จัดกำรเรื่ องร้ องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภำพ (ศรป.)......
วันที่...31.....เดือน...มกรำคม..พ.ศ....2563...
ลำดับที่
1

2

งำนจัดซือจั
้ ดจ้ ำง
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินงบประมำณ
36,000.00

36,000.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

เสนอราคา 36,000 บาท

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 30/2563

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจริญญา กุลเขมานนท์

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวพนิตา หมืน่ สวัสดิ์

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิวาพร ทองดี

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
เสนอราคา 36,000 บาท

6

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

บจ.ศรป. 29/2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เสนอราคา 36,000 บาท
5

เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง

นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ

เสนอราคา 36,000 บาท
4

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ

เสนอราคา 36,000 บาท
3

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวจริญญา กุลเขมานนท์
ราคาจ้ าง 36,000 บาท
นางสาวพนิตา หมืน่ สวัสดิ์
ราคาจ้ าง 36,000 บาท
นางสาวศิวาพร ทองดี
ราคาจ้ าง 36,000 บาท
นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
ราคาจ้ าง 36,000 บาท
นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
ราคาจ้ าง 36,000 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 31/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 32/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 33/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 34/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ

ลำดับที่
7

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

36,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

นางสาว ณิชชา ศศิวจั น์ไพสิฐร
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 36,000 บาท

8

9

10

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

36,000.00

36,000.00

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

13

14

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

49,530.00

49,740.00

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

42,450.00

17

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

54,300.00

68,160.00

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

นางสาวณัฐกานต์ บุญภิระ
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

46,110.00

นางสาวปาริ ษา สุภาวรรณ
ราคาจ้ าง 36,000 บาท
นางสาวณัฐกานต์ บุญภิระ
ราคาจ้ าง 36,000 บาท
นายธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์

เสนอราคา 36,000 บาท

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

49,530.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกศิมล รอดแฟง

นางสาวกศิมล รอดแฟง

เสนอราคา 49,530 บาท

ราคาจ้ าง 49,530 บาท

49,740.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรา เกิดช่วง

42,450.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกานต์รวี มัง่ มี

นางสาวเกศรา เกิดช่วง
ราคาจ้ าง 49,740 บาท
นางสาวกานต์รวี มัง่ มี
ราคาจ้ าง 42,450 บาท

54,300.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์

นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์

เสนอราคา 54,300 บาท

ราคาจ้ าง 54,300 บาท

68,160.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค
เสนอราคา68,160 บาท

18

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน

เสนอราคา 36,000 บาท

เสนอราคา 42,450 บาท
16

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 36/2563

นางสาวหิรัญญา สงเกิด

เสนอราคา 49,740 บาท
15

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

นางสาวหิรัญญา สงเกิด
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 36,000 บาท
12

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

เสนอราคา 36,000 บาท

46,110.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย
เสนอราคา 46,110 บาท

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ศรป. 35/2563

นางสาว ณิชชา ศศิวจั น์ไพสิฐร

เสนอราคา 36,000 บาท

นางสาวปาริ ษา สุภาวรรณ
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค
ราคาจ้ าง 68,160 บาท
นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย
ราคาจ้ าง 46,110 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 37/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 38/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 39/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 40/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 41/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 42/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 43/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 44/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 45/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 46/2563
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ

ลำดับที่
19

20

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

36,000.00

36,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

จัดจ้ างทาตรายาง

5,945.00

นายพลากร ปราณพรม

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เสนอราคา 36,000 บาท

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 48/2563

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวชื่นกมล เบญจกุล

นางสาวชื่นกมล เบญจกุล

5,945.00

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

23

จัดจ้ างรถบรรทุกและพนักงานขนย้ ายของกลาง 80,000.00

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีเ่ หมาปฏิบตั ิงาน

24,000.00

ราคาจ้ าง 5,945 บาท

นายปั ญญา ภาคสารศรี
80,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายปั ญญา ภาคสารศรี

เสนอราคา 80,000 บาท

ราคาจ้ าง 80,000 บาท

24,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกนกกร โกมารกุล ณ นคร

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

6,000

6,000

ราคาจ้ าง 24,000 บาท

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

บจ.ศรป. 49/2563

ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

บจ.ศรป. 50/2563

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บซ.ศรป.4/2563

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

เสนอราคา 6,000 บาท

ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 51/2563

นางสาวกนกกร โกมารกุล ณ นคร

เสนอราคา 24,000 บาท
24

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งานและ
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

เสนอราคา 5,945 บาท

22

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
บจ.ศรป. 47/2563

36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายพลากร ปราณพรม

เสนอราคา 36,000 บาท
21

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ราคาจ้ าง 6,000 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
ชื่อหน่ วยงำน......กองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป).......
วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

และรำคำที่แนบ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 58/2563
ลว. 9 ม.ค. 63

1

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศภายใน
รถยนต์ TOYOTA HIACE
หมายเลขทะเบียน นง5228 สีบรอน
"

19,848.50

19,848.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.พระนครออโต้ แอร์

19,848.50 หจก.พระนครออโต้ แอร์

19,848.50 ราคาไม่เกินงบประมาณ

2

เบิกเงินค่าจัดซื ้อหมึก (วัสดุ
สานักงาน)

49,016.70

49,016.70

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ ้ง จากัด

49,016.70 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ ้ง จากัด

49,016.70 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บซ.สมพ 57/2563
ลว. 9 ม.ค. 63

ลำดับที่
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างซ่อมแซมระบบไฟและประตูบาน
เลือ่ น กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชั ้น 4
อาคาร 2
จ้ าง นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ
(กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2563)
จ้ าง นางสาวทิพวรรณ พลโครต
(กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2563)
จ้ าง นายภาณุวฒ
ั น์ ผลาเลิศ
(กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2563)
จ้ าง นางสาวกัลยา พรหมจรรย์
(กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2563)
จ้ าง นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภวู ชั ร์
(กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2563)
จ้ างจัดทากฎหมายเกี่ยวกับพืชเสพ
ติดและพัฒนาระบบการกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จ้ างออกแบบและจัดทาแฟ้มของ
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จ้ างเช่าห้ องประชุม 801 ชั ้น 8
อาคารสภาวิชาชีพ
จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

23,540.00

23,540.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

23,540.00 บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

23,540.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

26,000.00

26,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ

26,000.00 นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ

26,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

26,000.00

26,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิพวรรณ พลโครต

26,000.00 นางสาวทิพวรรณ พลโครต

26,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายภาณุวฒ
ั น์ ผลาเลิศ

24,000.00 นายภาณุวฒ
ั น์ ผลาเลิศ

24,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

26,000.00

26,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัลยา พรหมจรรย์

26,000.00 นางสาวกัลยา พรหมจรรย์

26,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

18,000.00

18,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภวู ชั ร์

18,000.00 นางสาวกานต์นภัส พูลศิริภวู ชั ร์

18,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายประพนธ์ อางตระกูล

36,500.00

36,500.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

สภาเภสัชกรรม

39,710.91

39,710.91

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

450,000.00 นายประพนธ์ อางตระกูล

36,500.00 หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
6,000.00 สภาเภสัชกรรม

450,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

36,500.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ
6,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

39,710.91 ร้ านคุ้มแก้ ว

39,710.91 ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 59/2563
ลว. 9 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 61/2563
ลว. 24 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 62/2563
ลว. 24 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 64/2563
ลว. 24 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 63/2563
ลว. 24 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 65/2563
ลว. 24 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 60/2563
ลว. 24 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 67/2563
ลว. 31 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 68/2563
ลว. 31 ม.ค. 63
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 69/2563
ลว. 31 ม.ค. 63

แบบ สขร. 1

ลำดับที่
1

2

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
จ้ างจัดทางานด้ านบริ หารและ
บริ การของศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็ จ
จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนาการ
ให้ บริ การข้ อมูลทางโทรศัพท์และ
งานประชาสัมพันธ์

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือจั
้ ดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
กองส่ งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์ สุขภำพ
วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

102,800.- บาท

102,800.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาทีเ่ สนอ 102,800.- บาท

นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาทีจ่ ้ าง 102,800.- บาท

77,250.- บาท

77,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาทีเ่ สนอ 77,250.- บาท

น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาทีจ่ ้ าง 77,250.- บาท

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 68/2563
2 ม.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 69/2563
2 ม.ค.63

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

3

จ้ างจัดทางานเอกสารและตรวจสอบ
เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

74,250.- บาท

74,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์ .
ราคาทีเ่ สนอ 74,250.- บาท

น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์
ราคาทีจ่ ้ าง74,250.- บาท

4

จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนางาน
นโยบายและระบบคุณภาพ

74,760.- บาท

74,760.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์
ราคาทีเ่ สนอ 74,760.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์
ราคาทีจ่ ้ าง 74,760.- บาท

5

จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

68,400.- บาท

68,400.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีเ่ สนอ 68,400.- บาท

น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาทีจ่ ้ าง 68,400.- บาท

6

จ้ างจัดทางานด้ านพัสดุ

45,300.- บาท

45,300.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาทีเ่ สนอ 45,300.- บาท

นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาทีจ่ ้ าง 45,300.- บาท

7

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

44,950.-บาท

44,950.-บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี ชาคาสัย
ราคาทีเ่ สนอ 44,950.- บาท

น.ส.อรมณี ชาคาสัย
ราคาทีซ่ ื ้อ 44,950.- บาท

8

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

42,550.- บาท

42,550.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ
ราคาทีเ่ สนอ 42,550.- บาท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ
ราคาทีจ่ ้ าง 42,550.- บาท

9

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

44,450.- บาท

44,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก วุฒิญาโณ
ราคาทีเ่ สนอ 44,450.- บาท

น.ส.กมลชนก วุฒิญาโณ
ราคาทีจ่ ้ าง 44,450.- บาท

10

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

42,950.- บาท

42,950.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปภาวี พึง่ พินิจ
ราคาทีเ่ สนอ 42,950.- บาท

น.ส.ปภาวี พึง่ พินิจ
ราคาทีจ่ ้ าง 42,950.- บาท

11

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

43,250.- บาท

43,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัชพร ชาติวงษ์
ราคาทีเ่ สนอ 43,250.- บาท

น.ส.ธนัชพร ชาติวงษ์
ราคาทีจ่ ้ าง 43,250.- บาท

12

จ้ างจัดทาและตรวจสอบเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

73,950.- บาท

73,950.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสตพร คงผึ ้ง
ราคาทีเ่ สนอ 73,950.- บาท

นางสาวสตพร คงผึ ้ง
ราคาทีจ่ ้ าง 73,950.- บาท

13

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารประกอบการประชุม

32,250.- บาท

32,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาทีเ่ สนอ 32,250.- บาท

นางสาวปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาทีจ่ ้ าง 32,250.- บาท

14

จ้ างจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน
จ้ างจัดทาข้ อมูลและเอกสาร
ประกอบการประชุม

32,250.- บาท

32,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาทีเ่ สนอ 32,250.- บาท

นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาทีจ่ ้ าง 32,250.- บาท

30,750.- บาท

30,750.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิกา ศรีอนุ่ ดี
ราคาทีเ่ สนอ 30,750.- บาท

นางสาวสาวิกา ศรีอนุ่ ดี
ราคาทีจ่ ้ าง 30,750.- บาท

15

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 70/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 71/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 72/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 73/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 74/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 75/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 76/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 77/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 78/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 79/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 80/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 81/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 82/2563
2 ม.ค.63

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

16

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารประกอบการประชุม

29,500.- บาท

29,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาทีเ่ สนอ 29,500.- บาท

นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาทีจ่ ้ าง 29,500.- บาท

17

จ้ างจัดทาขอ้ มลู ในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการให้ คาแนะนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ขึ ้นทะเบียนตารับยาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่
เป็ นนวัตกรรม
จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

48,000.- บาท

48,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิชา โสมนัส
ราคาทีเ่ สนอ 48,000.- บาท

นางสาวนันทิชา โสมนัส
ราคาทีจ่ ้ าง 48,000.- บาท

48,250.- บาท

48,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธพร กนกอังกูร
ราคาทีเ่ สนอ 48,250.- บาท

นางสาวพุทธพร กนกอังกูร
ราคาทีจ่ ้ าง 48,250.- บาท

46,000.- บาท

46,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ น ้าจันทร์
ราคาทีเ่ สนอ 46,000.- บาท

นางสาวสุดารัตน์ น ้าจันทร์
ราคาทีจ่ ้ าง 46,000.- บาท

46,000.- บาท

46,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววริษฐา เทียมทิพร
ราคาทีเ่ สนอ 46,000.- บาท

นางสาววริษฐา เทียมทิพร
ราคาทีจ่ ้ าง 46,000.- บาท

52,450.- บาท

52,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภรณ์ เดชคง
ราคาทีเ่ สนอ 52,450.- บาท

นางสาวชนาภรณ์ เดชคง
ราคาทีจ่ ้ าง 52,450.- บาท

46,000.- บาท

46,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรมณีย์ คังฆะสุวรรณ
ราคาทีเ่ สนอ 46,000.- บาท

นางสาวรมณีย์ คังฆะสุวรรณ
ราคาทีจ่ ้ าง 46,000.- บาท

77,190.- บาท

77,190.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีเ่ สนอ 77,190.- บาท

นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาทีจ่ ้ าง 77,190.- บาท

93,000.- บาท

93,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์
ราคาทีเ่ สนอ 93,000.- บาท

นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์
ราคาทีจ่ ้ าง 93,000- บาท

25

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

93,000.- บาท

93,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรวิทย์ เวชการ
ราคาทีเ่ สนอ 93,000.- บาท

นายกรวิทย์ เวชการ
ราคาทีจ่ ้ าง 93,000.- บาท

26

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

93,000.- บาท

93,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์ แซ่เอี ้ยว
ราคาทีเ่ สนอ 93,000.- บาท

นางสาววัชราภรณ์ แซ่เอี ้ยว
ราคาทีจ่ ้ าง 93,000.- บาท

27

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

93,000.- บาท

93,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี
ราคาทีเ่ สนอ 93,000.- บาท

นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี
ราคาทีจ่ ้ าง 93,000.- บาท

28

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้91,000.อมูลยา บาท

91,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิ ติกานต์ เพาะโภชน์
ราคาทีเ่ สนอ 91,000.- บาท

นางสาวฐิ ติกานต์ เพาะโภชน์
ราคาทีจ่ ้ าง 91,000.- บาท

18

19

20

21

22

23

24

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 83/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 84/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 85/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 86/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 87/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 88/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 89/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 90/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 91/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 92/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 93/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 94/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 95/2563
2 ม.ค.63

ลำดับที่

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

29

จ้ างจัดทาข้ อมูลทะเบียนตารับยา
แบบ e-submission

70,450.- บาท

70,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภวรรณ เรื องพุฒ
ราคาทีเ่ สนอ 70,450.- บาท

นางสาวศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีจ่ ้ าง 70,450.- บาท

30

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

159,450.- บาท

159,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีเ่ สนอ 159,450.- บาท

นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีจ่ ้ าง 159,450.- บาท

31

จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการให้ คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
จ้ างจัดทาประเมินทะเบียนตารับยา

37,000.- บาท

37,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา พยัคฆพันธ์
ราคาทีเ่ สนอ 37,000.- บาท

นางสาวชวิศา พยัคฆพันธ์
ราคาทีจ่ ้ าง 37,000.- บาท

20,000.- บาท

20,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรนรี กิตติวรรณโชติ
ราคาทีเ่ สนอ 20,000.- บาท

นางพรนรี กิตติวรรณโชติ
ราคาทีจ่ ้ าง 20,000.- บาท

จ้ างเหมาบริ การในการจัดทา
ข้ อเสนอและคาแนะนาทีเ่ กี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการให้ คาแนะนา
เชิงรุก (Proactive Consultation)
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีว่ จิ ยั พัฒนา
ระยะที่ ๒
จ้ างจัดทาระบบการประเมินด้ าน
คุณภาพของตารับยาเคมี

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์
ราคาทีเ่ สนอ 90,000.- บาท

นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์
ราคาทีจ่ ้ าง 90,000.- บาท

500,000.- บาท

500,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาทีเ่ สนอ 500,000.- บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาทีจ่ ้ าง 500,000.- บาท

32

33

34

35

จ้ างจัดทาข้ อมูลคาขอขึ ้นทะเบียนใน
ระบบ skynet

9,570.- บาท

9,570.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภวรรณ เรื องพุฒ
ราคาทีเ่ สนอ 9,570.- บาท

นางสาวศุภวรรณ เรืองพุฒ
ราคาทีจ่ ้ าง 9,570.- บาท

36

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยา

25,288.- บาท

25,288.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีเ่ สนอ 25,288.- บาท

นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาทีจ่ ้ าง 25,288.- บาท

37

จ้ างเหมาบริ การในการให้ บริ การ
smart counter service สาหรับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ
เช่าอุปกรณ์ในการให้ บริ การ smart
counter service ณ ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ
จ้ างทาตรายาง

496,000.- บาท

496,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออพติมสั โซลูชนั่ คอนซัลติ ้ง
จก.
ราคาทีเ่ สนอ 496,000.- บาท

บ.ออพติมสั โซลูชนั่ คอนซัลติ ้ง จก.
ราคาทีจ่ ้ าง 496,000- บาท

232,200.- บาท

232,200.- บาท

2,950.- บาท

2,950.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ สนอ 232,200.- บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์
ราคาทีเ่ สนอ 2,950.- บาท

บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์
แกไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ ช่า 232,200.- บาท
ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์
ราคาทีจ่ ้ าง 2,950.- บาท

38

39

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
สสผ. จ 96/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 97/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 98/2563
2 ม.ค.63
สสผ. จ 100/2563
6 ม.ค.63
สสผ. จ 101/2563
9 ม.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 102/2563
9 ม.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะเช่า
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ าง

สสผ. จ 106/2563
28 ม.ค.63

สสผ. จ 103/2563
27 ม.ค.63
สสผ. จ 104/2563
27 ม.ค.63
สสผ. จ 105/2563
28 ม.ค.63

สสผ. จ 107/2563
28 ม.ค.63

ลำดับที่
40

งำนที่จัดซือหรื
้ อจัดจ้ ำง
เช่าระบบในการให้ บริ การ smart
counter service ณ ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

391,000.- บาท

391,000.- บาท

วิธีซอื ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือหรื
้ อจ้ ำง

โดยสรุ ป

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ สนอ 391,000.- บาท

บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์ ออร์
แกไนซ์เซอร์ จก.
ราคาทีเ่ ช่า 391,000.- บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้ อตกลงในกำรซือหรื
้ อจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ. จ 108/2563
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่ 29 ม.ค.63
เกินวงเงินทีจ่ ะเช่า

