
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างเหมาบริการ 28,962.00 28,962.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมย์พร บวัเพ็ง

ราคา 28,962 บาท

28,962.00 นางสาวภริมย์พร บวัเพ็ง

ราคา 28,962 บาท

28,962.00 ใช้เกณฑ์ราคา  ตสน.จ.3/2563 

ลว. 26 ธนัวาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 เชา่รถตู้ 2,000 บาท 2,000/1 วนั เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บาท นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/13

ลงวนัที ่9 ม.ค. 63

2 จ้างท าเอกสาร 547.84 บาท 547.84 บาท เฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร 547.84 บาท วส ุก๊อฟปี ้1995 547.84 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/16

ลงวนัที ่10 ม.ค. 63

3 วสัดสุ านกังาน 2,647.18 บาท 2,647.18 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 2,647.18 บาท ร้านคุ้มแก้ว 2,647.18 บาท มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที ่ก.พ.ร. 4/2563 

ลงวนัที ่20 ม.ค. 63

4 เชา่รถตู้ 2,000 บาท 2,000/1 วนั เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บาท นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/39

ลงวนัที ่31 ม.ค. 63

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน มกรำคม 2563                แบบ สชร.1   

ช่ือหน่วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร..........

วันที่ 3 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน

วันที่ 27 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเปลีย่นแผ่นกรองอากาศฯ 10,486.-บาท 10,486.-บาท เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 10,486.-บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 10,486.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 89/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างเปลีย่นมอเตอร์ฯ 3,800.-บาท 3,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,800.-บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 90/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 49,620.-บาท 49,620.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลทิพย์  พุม่พึง่ 49,620.-บาท น.ส. กมลทิพย์  พุม่พึง่ 49,620.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 91/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 33,900.-บาท 33,900.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา วชัระดิษฐ์ 33,900.-บาท น.ส.สนิุสา วชัระดิษฐ์ 33,900.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 92/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 33,100.-บาท 33,100.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กญัญ์วรา บญุคล้าย 33,100.-บาท น.ส. กญัญ์วรา บญุคล้าย 33,100.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 93/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 63,165.-บาท 63,165.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อวยพร ค าอ่อน 63,165.-บาท น.ส. อวยพร ค าอ่อน 63,165.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 94/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 33,080.-บาท 33,080.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉรา  แสนการี 33,080.-บาท น.ส.อจัฉรา  แสนการี 33,080.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 95/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 18,540.-บาท 18,540.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 18,540.-บาท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 18,540.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 96/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ภทัรธิดา  พรหมมาศ 27,000.-บาท น.ส.พิมพ์ภทัรธิดา  พรหมมาศ 27,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 97/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 ซอ่มแซมห้องประชมุมลูนิธิ อย. 58,850.-บาท 58,850.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 58,850.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 58,850.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 97/2563

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่8 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 10,000.-บาท น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 10,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 99/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัราวดี  ภริมย์รักษ์ 30,000.-บาท น.ส.ภทัราวดี  ภริมย์รักษ์ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 100/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธชัญานนั สาตะมาน 30,000.-บาท น.ส.ธชัญานนั สาตะมาน 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 101/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวงศ์ธร พรรณริญาณ 30,000.-บาท นายวงศ์ธร พรรณริญาณ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 102/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

15 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 27,810.-บาท 27,810.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัธิดา  ฉัตรบรุานนทชยั 27,810.-บาท น.ส.ณฐัธิดา  ฉัตรบรุานนทชยั 27,810.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 103/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่10 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จดัท าประมาณราคาฯ 15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายโยธิน จดัพิบลูย์ 15,000.-บาท นายโยธิน จดัพิบลูย์ 15,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 104/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างปฏบิตัิงาน สล. 80,000.-บาท 80,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางทิพยา  ตัง้สิริสงวน 80,000.-บาท นางทิพยา  ตัง้สิริสงวน 80,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 105/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 16 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างรถบสัปรับอากาศ 1 คนั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท คณายนต์ เบสท์ 30,000.-บาท บริษัท คณายนต์ เบสท์ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 106/2563

แทรเวล จ ากดั แทรเวล จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 22 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 1 คนั 8,700.-บาท 8,700.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอาทิพย์ คตุะพนัธ์ 8,700.-บาท นายอาทิพย์ คตุะพนัธ์ 8,700.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 107/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 22 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 73,960.-บาท 73,960.-บาท เฉพาะเจาะจง นางธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดา 73,960.-บาท นางธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดา 73,960.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 108/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 27 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 90,040.-บาท 90,040.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิคม กลอ่มทอง 90,040.-บาท นายนิคม กลอ่มทอง 90,040.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 109/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 27 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

11 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 54,240.-บาท 54,240.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ศรีมว่ง 54,240.-บาท นายมานิตย์ ศรีมว่ง 54,240.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 110/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 27 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 42,440.-บาท 42,440.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บาท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 111/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 27 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายพสัดุ 40,080.-บาท 40,080.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ช่ืนกมล  จิตจ านงค์ 40,080.-บาท น.ส.ช่ืนกมล  จิตจ านงค์ 40,080.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 112/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 27 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 ซือ้หมกึพิมพ์คอมพิวเตอร์ 21,000.-บาท 21,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 21,000.-บาท ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 21,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 17/2563

HP CF283A เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่ 15 ม.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินทีจ่ะ หมายเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,421 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.80/63

บทีีย ูห้องประชมุใหญ่ กอง ช. เสนอราคา 3,210 บาท ราคาจ้าง 3,210 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 3 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 ซือ้กลอ่งเก็บเอกสาร 6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.81/63

เสนอราคา 6,420 บาท ราคาซือ้ 6,420 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 10 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน มกราคม 2563

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่เอกสารแผน 2,122.88                  2,122.88                เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.82/63

ก ากบัติดตามและประเมินผล การด าเนินการ เสนอราคา 2,122.88 บาท ราคาจ้าง 2,122.88 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 15 มกราคม 2563

ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบของ 200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์วทิยาลยั จฬุาลงกรณ์วทิยาลยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.83/63

กฏหมายวา่ด้วยสารเคมีตอ่เศรษฐกิจสงัคม เสนอราคา 200,000 บาท ราคาจ้าง 200,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 15 มกราคม 2563

และสิง่แวดล้อม ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างซอ่มเคร่ืองสขุภณัฑ์ชกัโครกห้องสขุาหญิง 550 550 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.84/63

เสนอราคา 550 บาท ราคาจ้าง 550  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 20 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างเหมาเจ้าหน้าปฏบิตัิงานด้านธรุการ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นางสิริพรรณ ไล นางสิริพรรณ ไล โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.85/63

เสนอราคา 24,000 บาท ราคาจ้าง 24,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 20 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน ยกเลิกเน่ืองจำกผู้รับจ้ำงไม่มำ

และคณุภาพดี เพียงพอ ลงนำมในสัญญำจ้ำง

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้างปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความ 55,000 55,000 เฉพาะเจาะจง นางกลุนาถ ปทมุสตูิ นางกลุนาถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.86/63

ปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 55,000 บาท ราคาจ้าง 55,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 21 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างซอ่ม Apple IPAD รุ่น 9.7.32 GB 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.87/63

Cellule หมาบเลขครุภณัฑ์ IT-T61002 เสนอราคา 3,300 บาท ราคาจ้าง 3,300 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 27 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 ซือ้วสัดสุ านกังาน 33,805.30                33,805.30              เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.88/63

เสนอราคา 33,805.30 บาท ราคาซือ้ 33,805.30 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 29 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้านด าเนิน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติคณุ ข าแก้ว นายเกียรติคณุ ข าแก้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.89/63

การตา่งประเทศ เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 29 มกราคม 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างติดตัง้อปุกรณ์สอ่งแสงสวา่งและซอ่ม 6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.90/63

ตวัล็อคหน้าตา่ง ห้อง 421,422,427 เสนอราคา 6,750 บาท ราคาจ้าง 6,750  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 31 มกราคม 2563

อาคาร 5 ชัน้ 4 ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้างเหมาปฎบิตัิงานพิมพ์เอกสาร 

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า
47,100

47,100 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/

47,100 บาท

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/47,100

บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อยา่งตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภาพ เห็นควร

จดัจ้างบคุคลมาปฏบิตัิงาน

ด้านพิมพ์เอกสาร

จ/5/2563 ลว.6 ม.ค.63

2

จ้างเหมาปฎบิตัิงานบนัทกึข้อมลู

กฎหมาย นางสาวอนธิุดา ปัตตา

นสุรณ์

53,100

53,100 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/

53,100 บาท

นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/

53,100 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อยา่งตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภาพ เห็นควร

จดัจ้างบคุคลมาปฏบิตัิงาน

ด้านบนัทกึข้อมลูกฏหมาย

จ/6/2563 ลว.6 ม.ค.63

3

จ้างเหมาปฎบิตัิงานขบัรถยนต์สว่น

ราชการ หมายเลขทะเบยีน นง 5820

 นนทบรีุ นายโดม จ าสมศกัดิ์
40,500

40,500 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท

เน่ืองจากพนกังานขบัรถยนต์

สว่นกลางของกลุม่กฎหมาย

อาหารและยาได้เกษียณอายุ

ราชการ เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มีความ

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ

จ/7/2563 ลว. 6 ม.ค.63

4
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อม

พนกังานขบัรถ
54,000

54,000 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง นายอดลุย์ศกัดิ ์/ เป้าประจ าเมือง นายอดลุย์ศกัดิ ์/ เป้าประจ าเมือง

เน่ืองจากเป็นพนกังานขบั

รถยนต์ประจ ารถตู้ปรับอากาศ

ของบริษัท

จ/8/2563 ลว. 28/1/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

วันที่  1 เดือน มกรำคม พ.ศ.2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชมุ

2,204.00 2,204.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๒๐๔ บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๒๐๔ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๙๑/๒๕๖๓      ลว. ๑๓ ม.ค.

 ๒๕๖๓

๒ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการอบรม

1,008.80 1,008.80  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๑,๐๐๘.๘๐ บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๑,๐๐๘.๘๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๙๒/๒๕๖๓      ลว. ๑๓ 

ม.ค. ๒๕๖๓

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนกังานขบัรถ

2,000.00 2,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์        เสนอ

ราคา ๒,๐๐๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์        เสนอ

ราคา ๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๙๓/๒๕๖๓      ลว. ๑๓ 

ม.ค. ๒๕๖๓

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

22,010.00 22,010.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง    

เสนอราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง    

เสนอราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙๔/๒๕๖๓      ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

16,270.00 16,270.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ  แมลงภูท่อง      เสนอ

ราคา ๑๖,๒๗๐ บาท

นายฉกาจ  แมลงภูท่อง      เสนอ

ราคา ๑๖,๒๗๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙๕/๒๕๖๓      ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร     

เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร     เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙๖/๒๕๖๓      ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

10,400.00 10,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา เพชรบตุร์     

เสนอราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

นางสาวชนิดาภา เพชรบตุร์     

เสนอราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙๗/๒๕๖๓      ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

10,630.00 10,630.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาลี ่ ตราช ู เสนอราคา 

๑๐,๖๓๐ บาท

นางสาลี ่ ตราช ู เสนอราคา 

๑๐,๖๓๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙๘/๒๕๖๓      ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ช่ือหน่วยงาน......ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่๕ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

9,000.00 9,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     

เสนอราคา ๙,๐๐๐ บาท

นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     เสนอ

ราคา ๙,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๙๙/๒๕๖๓      ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวทิยา  มหา  เสนอราคา 

๑๐,๕๐๐ บาท

นายวทิยา  มหา  เสนอราคา 

๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

13,640.00 13,640.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง      เสนอ

ราคา ๑๓,๖๔๐ บาท

นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง       เสนอ

ราคา ๑๓,๖๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,500.00 20,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวนัฉัตร  ผลพิมาย       เสนอ

ราคา ๒๐,๕๐๐ บาท

นายวนัฉัตร  ผลพิมาย        เสนอ

ราคา ๒๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  นชุนาฎ      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาววนิดา  นชุนาฎ       เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายทวชิ  ภูส่า่น   เสนอราคา 

๑๕,๐๐๐ บาท

นายทวชิ  ภูส่า่น   เสนอราคา 

๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

11,000.00 11,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ    

เสนอราคา ๑๑,๐๐๐ บาท

นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ    เสนอ

ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

18,700.00 18,700.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุธศกัดิ ์ แสงหน ู      เสนอ

ราคา ๑๘,๗๐๐ บาท

นายสทุธศกัดิ ์ แสงหน ู      เสนอ

ราคา ๑๘,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      

เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      

เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  โมกผา      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาวรุ่งนภา  โมกผา      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๑๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ      

เสนอราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๐๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

21,200.00 21,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง     

เสนอราคา ๒๑,๒๐๐ บาท

นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง     เสนอ

ราคา ๒๑,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

19,100.00 19,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    

เสนอราคา ๑๙,๑๐๐ บาท

นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    เสนอ

ราคา ๑๙,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปราญชลี  ผาทา      

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปราญชลี  ผาทา      เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ      เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นายเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ      เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัชนก  บญุดาราช    

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวญัชนก  บญุดาราช    

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

8,500.00 8,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  

เสนอราคา ๘,๕๐๐ บาท

นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  

เสนอราคา ๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

9,200.00 9,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  

เสนอราคา ๙,๒๐๐ บาท

นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  

เสนอราคา ๙,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

8,500.00 8,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภเูบศร  พนัธรักษ์ เสนอราคา

 ๘,๕๐๐ บาท

นายภเูบศร  พนัธรักษ์ เสนอราคา 

๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๒๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

13,500.00 13,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์ 

เสนอราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์ 

เสนอราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๑๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

10,700.00 10,700.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม 

เสนอราคา ๑๐,๗๐๐ บาท

นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม เสนอ

ราคา ๑๐,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

21,800.00 21,800.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ   เสนอ

ราคา ๒๑,๘๐๐ บาท

นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ   เสนอ

ราคา ๒๑,๘๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

18,500.00 18,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุ

เสนอราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุ

เสนอราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

14,820.00 14,820.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ทรงศร       เสนอ

ราคา ๑๔,๘๒๐ บาท

นางสาววนิดา  ทรงศร       เสนอ

ราคา ๑๔,๘๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

18,500.00 18,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์  สารภ ี เสนอราคา 

๑๘,๕๐๐ บาท

นายสมรักษ์  สารภ ี เสนอราคา 

๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๕ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

28,200.00 28,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์   

เสนอราคา ๒๘,๒๐๐ บาท

นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์   เสนอ

ราคา ๒๘,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๖ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี   

เสนอราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี   เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๗ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรยา  ป่ินแสง    

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวอรวรรยา  ป่ินแสง    เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

12,100.00 12,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน       เสนอ

ราคา ๑๒,๑๐๐ บาท

นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน       เสนอ

ราคา ๑๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๓๙ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา       

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา       

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๒๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๔๐ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า       

เสนอราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า       เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๓๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๔๑ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนธษา  มลคลหตัถี     

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวนธษา  มลคลหตัถี     

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๓๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๔๒ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอก

มาปฏบิตัิงานของสว่นราชการ

10,000.00 10,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุยานชุ  คณุปูธานินทร์

  เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปณุยานชุ  คณุปูธานินทร์  

เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๓๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

๔๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาหน่วยงาน

ภายนอกมาปฏบิตัิงานของสว่น

ราชการ

325,000.00 325,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล เสนอราคา 

๓๒๕,๐๐๐ บาท

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล เสนอราคา 

๓๒๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไมเ่กิน

ราคาทีก่ าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๑๓๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๗ 

ม.ค.๒๕๖๓

๔๓ ขออนมุตัิซอ่มครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เคร่ืองพิมพ์)

1,200.00 1,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์    เสนอ

ราคา ๑,๒๐๐ บาท

ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์     เสนอ

ราคา ๑,๒๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๕/๒๕๖๓    ลว. ๓๑ 

ม.ค.๒๕๖๓

๔๕ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุานบ้าน/งานครัว 8,525.76 8,525.76  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยนิูแคร์ จ ากดั   

เสนอราคา ๘,๕๒๕.๗๖ บาท

บริษัท สยามยนิูแคร์ จ ากดั   เสนอ

ราคา ๘,๕๒๕.๗๖ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๕/๒๕๖๓       ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๔๖ ขออนมุตัิจดัซือ้กลอ่งบรรจเุอกสาร 46,545.00 46,545.00  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั

 เสนอราคา ๔๖,๕๔๕ บาท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 

เสนอราคา ๔๖,๕๔๕ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๖/๒๕๖๓       ลว. ๒๒ 

ม.ค.๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รายงานผลการพิจารณาขอซือ้ 535.00                     535.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 535.00                          ร้านคุ้มแก้ว 535.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/571

วสัดสุ านกังาน (ประชมุ 28 ม.ค. 63) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 รายงานผลการพิจารณาขอซือ้ 280.00                     280.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 280.00                          ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 280.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/591

ขอจ้างถ่ายเอกสาร ประชมุ 28 ม.ค. 63 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 รายงานผลการพิจารณา 3,850.00                  3,850.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 3,850.00                       ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 3,850.00                       มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/592

ขอจ้างถ่ายเอกสาร เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 รายงานผลการพิจารณา 3,600.00                  3,600.00                เฉพาะเจาะจง นายอคัรรัช  อรวบิลูย์ศิริ 3,600.00                       นายอคัรรัช  อรวบิลูย์ศิริ 3,600.00                       มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/599

ขอจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่28 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 รายงานผลการพิจารณา 4,815.00                  4,815.00                เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 4,815.00                       ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 4,815.00                       มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/615

ขอจ้างซอ่มเคร่ืองปรับกาศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30  ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วันที่  31   มกรำคม 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินการประเมินฯ 75,000.00                75,000.00              เฉพาะเจาะจง นางทศันีย์ ล้อชยัเวช 75,000.00                     นางทศันีย์ ล้อชยัเวช 75,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 204/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 41,223.00                41,223.00              เฉพาะเจาะจง นส. ชิตยานนัท์ กิตติศกัดิช์ยักลุ 41,223.00                     นส. ชิตยานนัท์ กิตติศกัดิช์ยักลุ 41,223.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 205/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 31,434.00                31,434.00              เฉพาะเจาะจง นส. สมุนฑา  เมืองแก้ว 31,434.00                     นส. สมุนฑา  เมืองแก้ว 31,434.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 206/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 26,268.00                26,268.00              เฉพาะเจาะจง นส. เปมิกา  ศรีพนัธ์ 26,268.00                     นส. เปมิกา  ศรีพนัธ์ 26,268.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 207/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือสแกนและ 30,360.00                30,360.00              เฉพาะเจาะจง นส. ณฐัมาศ รัตนอมรภริมย์ 30,360.00                     นส. ณฐัมาศ รัตนอมรภริมย์ 30,360.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 208/2563

บนัทกึข้อมลู เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือปฏบิตัิหน้าที่ 41,790.00                41,790.00              เฉพาะเจาะจง นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 41,790.00                     นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 41,790.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 209/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,440.00                49,440.00              เฉพาะเจาะจง นส. นพวรรณ บวัตมู 49,440.00                     นส. นพวรรณ บวัตมู 49,440.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 210/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

13 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,440.00                49,440.00              เฉพาะเจาะจง นส. ก่ิงรว ี โสดยิม้ 49,440.00                     นส. ก่ิงรว ี โสดยิม้ 49,440.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 211/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,440.00                49,440.00              เฉพาะเจาะจง นายภาวฒิุ  การสะสม 49,440.00                     นายภาวฒิุ  การสะสม 49,440.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 212/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือตรวจประเมิน GMP 49,440.00                49,440.00              เฉพาะเจาะจง นส. ชชัรีย์  เอ่ียมส าราญ 49,440.00                     นส. ชชัรีย์  เอ่ียมส าราญ 49,440.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 213/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างปฏฺบตัิงานรวบรวมและตรวจสอบฯ 36,900.00                36,900.00              เฉพาะเจาะจง นส. สธุาทิพย์  แพง่สภา 36,900.00                     นส. สธุาทิพย์  แพง่สภา 36,900.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 214/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 39,990.00                39,990.00              เฉพาะเจาะจง นส. วจิิตรา  ปานทรัพย์ 39,990.00                     นส. วจิิตรา  ปานทรัพย์ 39,990.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 215/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือลงรับค าขอขึน้ฯ 37,800.00                37,800.00              เฉพาะเจาะจง นางวไิลรัตน์  บญูช่ืน 37,800.00                     นางวไิลรัตน์  บญูช่ืน 37,800.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 216/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 38,715.00                38,715.00              เฉพาะเจาะจง นส. ศิรินนภา  ศรีสมพงษ์ 38,715.00                     นส. ศิรินนภา  ศรีสมพงษ์ 38,715.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 217/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

20 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจประเมินฯ 77,400.00                77,400.00              เฉพาะเจาะจง นายสตัวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ 77,400.00                     นายสตัวแพทย์เลิศรบ หนหาญรบ 77,400.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 218/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างบนัทกึข้อมลูเพ่ือออกเลขรับ 32,628.00                32,628.00              เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน์  สขุจิตร์ 32,628.00                     นายธีรพฒัน์  สขุจิตร์ 32,628.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 219/2563

ค าขอแก้ไข เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึสถานะการ 10,000.00                10,000.00              เฉพาะเจาะจง นางณญันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 10,000.00                     นางณญันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 10,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 220/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้าบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 57,243.00                57,243.00              เฉพาะเจาะจง นายพนะพล  จารุภมิู 57,243.00                     นายพนะพล  จารุภมิู 57,243.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 221/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าหนงัสือ 35,322.00                35,322.00              เฉพาะเจาะจง นส.จรีุพร  ดวงเพ็ชร 35,322.00                     นส.จรีุพร  ดวงเพ็ชร 35,322.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 222/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าหนงัสือ 31,209.00                31,209.00              เฉพาะเจาะจง นายกิติวฒัน์ วฒันวรางกรู 31,209.00                     นายกิติวฒัน์ วฒันวรางกรู 31,209.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 223/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือท ารายการ 43,035.00                43,035.00              เฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ อ่ิมสอน 43,035.00                     นายอดิเทพ อ่ิมสอน 43,035.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 224/2563

ทะเบยีนฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

27 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือรับปรุง 47,784.00                47,784.00              เฉพาะเจาะจง นส. รานี บณัฑิตานกุลู 47,784.00                     นส. รานี บณัฑิตานกุลู 47,784.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 225/2563

และตรวจสอบ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างเป็นผู้ชว่ยบริหารจดัการระบบ 54,303.00                54,303.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 54,303.00                     นายปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 54,303.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 226/2563

สารสนเทศฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท า และแก้ไข 30,429.00                30,429.00              เฉพาะเจาะจง นส. ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 30,429.00                     นส. ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 30,429.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 227/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท ่าบนัทกึฯ 29,370.00                29,370.00              เฉพาะเจาะจง นส. สวุลกัษณ์  สทุธิ 29,370.00                     นส. สวุลกัษณ์  สทุธิ 29,370.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 228/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าบนัทกึฯ 29,370.00                29,370.00              เฉพาะเจาะจง นส. นทัชา  ยินดีเหมาะ 29,370.00                     นส. นทัชา  ยินดีเหมาะ 29,370.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 229/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างเหมารถบสัโดยสาร 126,000.00              126,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก ทรงพรตทวร์ั 126,000.00                   หจก ทรงพรตทวร์ั 126,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 230/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 เชา่สถานทีจ่ดัเก็บ มค. 112,187.10              112,187.10            เฉพาะเจาะจง บจ. กรุงเทพคลงักรุงเทพฯ 112,187.10                   บจ. กรุงเทพคลงักรุงเทพฯ 112,187.10                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 231/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

34 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือประสานข้อมลูฯ 46,080.00                46,080.00              เฉพาะเจาะจง นส. พิชามญชุ์ จนัทร์มหเสถียร 46,080.00                     นส. พิชามญชุ์ จนัทร์มหเสถียร 46,080.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 232/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จ้างศกึษาและจดัท าข้อมลูสง่เสริม 78,000.00                78,000.00              เฉพาะเจาะจง นายประภพ ธนเจริญจ ารัส 78,000.00                     นายประภพ ธนเจริญจ ารัส 78,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 233/2563

อตุสาหกรรม เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือปรับปรุงข้อมลูฯ 70,500.00                70,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศ์สถิต  ไวทย์รุ่งโรจน์ 70,500.00                     นายพงศ์สถิต  ไวทย์รุ่งโรจน์ 70,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 234/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลูฯ 11,314.00                11,314.00              เฉพาะเจาะจง นส. ชลธิชา กลดัเกิด 11,314.00                     นส. ชลธิชา กลดัเกิด 11,314.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 235/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าค้นหาฯ 32,835.00                32,835.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 32,835.00                     นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 32,835.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 236/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสารฯ 30,633.00                30,633.00              เฉพาะเจาะจง นายรัตน์พล ประเสริฐสงัข์ 30,633.00                     นายรัตน์พล ประเสริฐสงัข์ 30,633.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 237/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าข้อมลู 33,930.00                33,930.00              เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 33,930.00                     นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 33,930.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 238/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

41 จ้างโอนถ่อยข้อมลู 300,000.00              300,000.00            เฉพาะเจาะจง บจ. บ ีเน็ตเวร์ิค โซลชูัน่ 300,000.00                   บจ. บ ีเน็ตเวร์ิค โซลชูัน่ 300,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 239/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือการขบัเคลือ่นฯ 96,000.00                96,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. จฑุาทิพย์  มาตรอ 96,000.00                     นส. จฑุาทิพย์  มาตรอ 96,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 240/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จ้างด าเนินงานประสานและตรวจสอบ 100,000.00              100,000.00            เฉพาะเจาะจง นายชลดรงค์  วงษ์พรวน 100,000.00                   นายชลดรงค์  วงษ์พรวน 100,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 241/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7  ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 จ้างจดัท าเอกสารการเบกิจา่ยเงินฯ 25,500.00                25,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. จิราภรณ์  บญุประคม 25,500.00                     นส. จิราภรณ์  บญุประคม 25,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 242/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสารฯ 15,000.00                15,000.00              เฉพาะเจาะจง นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 15,000.00                     นายนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 15,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 243/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอาการศ 7,500.00                  7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายกรณ ย  พิมพสกุะ 7,500.00                       นายกรณ ย  พิมพสกุะ 7,500.00                       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 244/2563

พร้อมพนกังานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอาการศ 5,000.00                  5,000.00                เฉพาะเจาะจง นายกรณ ย  พิมพสกุะ 5,000.00                       นายกรณ ย  พิมพสกุะ 5,000.00                       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 245/2563

พร้อมพนกังานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

48 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานฯ 65,700.00                65,700.00              เฉพาะเจาะจง นางพิสชา  ลคุสนนัท์ 65,700.00                     นางพิสชา  ลคุสนนัท์ 65,700.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 246/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 จ้างซอ่มแอร์ 10,165.00                10,165.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนี แอร์ เซอร์วสิ 10,165.00                     ร้านฐาปนี แอร์ เซอร์วสิ 10,165.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 247/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

50 จ้างขนของ 40,000.00                40,000.00              เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม 40,000.00                     นายไพฑรูย์ ขนัถม 40,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 248/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 จ้างท าเอกสารคณุภาพและชีแ้จง 8,250.00                  8,250.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 8,250.00                       ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 8,250.00                       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 249/2563

ยาแผนโบราณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 จ้างจดัท าเอกสารการเบกิจา่ยเงินฯ 40,500.00                40,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. ภญิญาพชัญ์ สดุทองคง 40,500.00                     นส. ภญิญาพชัญ์ สดุทองคง 40,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 252/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จ้างจดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้นเอกสาร 44,500.00                44,500.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  แก้วเพ็ชร์ 44,500.00                     นางวนิดา  แก้วเพ็ชร์ 44,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 253/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

54 จ้างจดัท าข้อมลู และเอกสารฯ 46,500.00                46,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. รุ่งนภา  ศรีวชิยั 46,500.00                     นส. รุ่งนภา  ศรีวชิยั 46,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 254/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

55 จ้างจดัท าเอกดสาร และบนัทกึข้อมลูฯ 28,500.00                28,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 28,500.00                     นส. ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 28,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 255/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 จ้างจดัท าข้อมลู และเอกสารฯ 51,000.00                51,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. สาธิยา  คณูราช 51,000.00                     นส. สาธิยา  คณูราช 51,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 256/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

57 จ้างจดัท าข้อมลู และเอกสารฯ 43,500.00                43,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. ลภสัรดา แก้วทองมี 43,500.00                     นส. ลภสัรดา แก้วทองมี 43,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 257/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 จ้างจดัท าเอกสารฯ 27,000.00                27,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทศฐ์พร  สวุรรณหงษ์ 27,000.00                     นายทศฐ์พร  สวุรรณหงษ์ 27,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 258/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 จ้างจดัท าเอกสาร และบนัทกึข้อมลูฯ 25,500.00                25,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. อรชลุี  พินธรัุกษ์ 25,500.00                     นส. อรชลุี  พินธรัุกษ์ 25,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 259/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 จ้างจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 30,000.00                30,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. รสพร  ศิริโสภาโชติ 30,000.00                     นส. รสพร  ศิริโสภาโชติ 30,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 260/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7  ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

61 จ้างจดัท าเอกสาร และบนัทกึข้อมลูฯ 10,200.00                10,200.00              เฉพาะเจาะจง นส. สนิุสา  สิทธิคณุ 10,200.00                     นส. สนิุสา  สิทธิคณุ 10,200.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 261/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

62 จ้างจดัท าเอกสารฯ 24,000.00                24,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. ชนตัถา  สวุรรณสินธุ์ 24,000.00                     นส. ชนตัถา  สวุรรณสินธุ์ 24,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 262/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

63 จ้างจดัท าเอกสาร และตรวจสอบฯ 30,342.00                30,342.00              เฉพาะเจาะจง นส. กนกรัตน์  เอกตระกลู 30,342.00                     นส. กนกรัตน์  เอกตระกลู 30,342.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 263/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

64 ขอจ้างท าตรายาง และป้าน 10,385.00                10,385.00              เฉพาะเจาะจง ร้ายคุ้มแก้ว 10,385.00                     ร้ายคุ้มแก้ว 10,385.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 264/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือรับรายงานฯ 28,500.00                28,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. กฤตยา  ปัญญาฉกาจ 28,500.00                     นส. กฤตยา  ปัญญาฉกาจ 28,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 265/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

66 จ้างพฒันาระบบติดตามสถานทีผ่ลิตยา 480,000.00              480,000.00            เฉพาะเจาะจง นายภาคภมิู ใจชู 480,000.00                   นายภาคภมิู ใจชู 480,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 266/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

67 จ้างการตรวจหาการปลอมปนของยา 300,000.00              300,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวรสิทธ์ิ  วงศ์สทุธิเลิศ 300,000.00                   นายวรสิทธ์ิ  วงศ์สทุธิเลิศ 300,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 267/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

68 จ้างจดัท าข้อมลูแบบส ารวจการใช้ยาฯ 135,000.00              135,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเกียรติรัตน์ สจัจพงษ์ 135,000.00                   นายเกียรติรัตน์ สจัจพงษ์ 135,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 268/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

69 จ้างเก็บรางปลัก๊ไฟฟ้า 162,000.00              162,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพงศ์กร เรืองมาก 162,000.00                   นายพงศ์กร เรืองมาก 162,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 269/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่15 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

70 จ้างพิมพ์สือ่ประชาสมัพนัธ์ 64,250.00                64,250.00              เฉพาะเจาะจง ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิน 64,250.00                     ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิน 64,250.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 270/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

71 จ้างจดัพิมพ์หนงัสือและออกแบบรูปเลม่ 250,000.00              250,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสงบ บางหลวง 250,000.00                   นายสงบ บางหลวง 250,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 271/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่16 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

72 จ้างด าเนินการพฒันาและปรับปรุงฯ 60,000.00                60,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปวริศร เพ็งขนั 60,000.00                     นายปวริศร เพ็งขนั 60,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 274/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่28 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

73 จ้างด าเนินงานทบทวนข้อมลูหลกัฐานฯ 450,000.00              450,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเวโรจน์ เหลา่โภคิม 450,000.00                   นายเวโรจน์ เหลา่โภคิม 450,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 275/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่28 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

74 จ้างจดัท าข้อมลูประกอบการปรับปรุงฯ 78,000.00                78,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. วรกานดา  เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                     นส. วรกานดา  เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 276/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

75 จ้างจดัท าข้อมลูยา  ประเมินข้อมลูยา 78,000.00                78,000.00              เฉพาะเจาะจง นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00                     นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 277/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30  ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

76 จ้างจดัท าข้อมลูและเอสารเพ่ือประกอบฯ 43,500.00                43,500.00              เฉพาะเจาะจง นาธนวชิญ์ อณัณ์วนิิช 43,500.00                     นาธนวชิญ์ อณัณ์วนิิช 43,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 278/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

77 จดัท ารายงานผลการส ารวจการจดัซือ้ 350,000.00              350,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์  พงศ์รุฬห์ 350,000.00                   นายกฤษณ์  พงศ์รุฬห์ 350,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 279/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

78 การประเมินประสิทธิผลของมาตรการฯ 500,000.00              500,000.00            เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัมหิดล 500,000.00                   มหาวทิยาลยัมหิดล 500,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 280/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

79 จ้างทบทวนวรรณกรรมมาตรการ 50,000.00                50,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. มนสันนัท์ 50,000.00                     นส. มนสันนัท์ 50,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 281/2563

ก ากบัดแูลผลิตภณัฑ์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30  ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

80 อนมุตัิจ้างซอ่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 12,500.00                12,500.00              เฉพาะเจาะจง เจเอส คอมพิวเตอร์ 12,500.00                     เจเอส คอมพิวเตอร์ 12,500.00                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 282/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่30  ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

ช่ือหน่วยงาน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที ่   เดือน              พ .ศ. 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างท าบตัรประจ าตวัผู้ ป่วยคลินิก

กญัชาทางการแพทย์ จ านวน 

10,000 ใบ

34,000.00 34,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค

แอนด์ดีไซน์

34,000.00 หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค

แอนด์ดีไซน์

34,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 75/2563 ลว. 3 มกราคม  2563

2 จ้างพิมพ์ซองเอกสาร จ านวน 5,000

 ซอง

12,305.00 12,305.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 12,305.00 ร้านคุ้มแก้ว 12,305.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 76/2563 ลว.  7 มกราคม  

2563

3 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ

สารสนเทศเก่ียวกบักญัชาทาง

การแพทย์ของส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา

28,350.00 28,350.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายทศพร  แก้วเป่ียม 28,350.00 นายทศพร  แก้วเป่ียม 28,350.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 77/2563 ลว. 9 มกราคม  2563

4 ซือ้วสัดสุ านกังาน (ของกลาง) 

จ านวน 3 รายการ

125,000.00 125,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเจริญ 125,000.00 ร้าน ส.รุ่งเจริญ 125,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 5/2563 ลว. 16 มกราคม 2563

5 ซือ้กระเป๋าใสเ่อกสารในการอบรม 76,000.00 76,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.นทันิต แบก็เฮ้าส์ 76,000.00 หจก.นทันิต แบก็เฮ้าส์ 76,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 6/2563 ลว. 20 มกราคม 2563

6 จ้างพิมพ์คูมื่อพนกังานเจ้าหน้าทีใ่น

การก ากบัดแูลซึง่ยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 5 เฮมพ์ (Hemp)

254,000.00 254,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ส านกังาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

254,000.00 โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนา

แหง่ชาติ

254,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 85/2563 ลว. 24 มกราคม  

2563

7 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 

(start up)

68,480.00 68,480.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจพิมพ์เขียว 68,480.00 ร้าน เจพิมพ์เขียว 68,480.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 87/2563 ลว. 24 มกราคม  

2563

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างเชา่พืน้ที่ 62,640 62,640 เฉพาะเจาะจง บ.บตุิรอน จ ากดั 62,640 บ.บตุิรอน จ ากดั 62,640

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.315/63            6 มกราคม 

 2563

2 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทกานต์ จนัทะเวช 46,500 น.ส.จนัทกานต์ จนัทะเวช 46,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.316/63            6 มกราคม 

 2563

3 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญภรณ์ ป่ินภู่ 45,000 น.ส.ธญัญภรณ์ ป่ินภู่ 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.317/63            6 มกราคม 

 2563

วันที่.....26......เดือน…..กุมภำพันธ์...............พ.ศ...2563.................

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…มกรำคม.........2563................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนักอำหำร......................................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิชนิภา ชยัภกัดี 45,000 น.ส.นิชนิภา ชยัภกัดี 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.318/63            6 มกราคม 

 2563

5 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 62,400 62,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประชมุพร สองบาง 62,400 น.ส.ประชมุพร สองบาง 62,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.317/63            6 มกราคม 

 2563

6 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 75,000 น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.320/63            6 มกราคม 

 2563

7 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 38,400 38,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรา กลิน่ค าหอม 38400 น.ส.ภทัรา กลิน่ค าหอม 38400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.321/63            6 มกราคม 

 2563

8 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 47,700 47,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาฉัตร สงัข์พระกร 47,700 น.ส.ปรียาฉัตร สงัข์พระกร 47,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.322/63            6 มกราคม 

 2563

9 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 47,250 472,250 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลทิพย์ สงัข์นาค 47,250 น.ส.กมลทิพย์ สงัข์นาค 47,250

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.323/63            6 มกราคม 

 2563

10 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 52,500 52,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด า 52,500 น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด า 52,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.324/63            6 มกราคม 

 2563

11 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 34,800 34,800 เฉพาะเจาะจง นายชานน ผู้ไพบลูย์พงศ์ 34,800 นายชานน ผู้ไพบลูย์พงศ์ 34,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.325/63            6 มกราคม 

 2563

12 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 27,500 27,500 เฉพาะเจาะจง นายวรินทร์ ใบทอง 27,500 นายวรินทร์ ใบทอง 27,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.326/63       13 มกราคม  

2563

13 จ้างรถตู้ 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 10,500 นายกรณยั พิมพสรุกะ 10,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.327/63       14 มกราคม  

2563

14 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 7,971.50 7,971.50 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 7,971.50 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 7,971.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.328/63       21 มกราคม  

2563

15 จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง นง6625 1,700.23 1,700.23 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 1,700.23 บ.สยามพระราม5 1,700.23

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.329/63       21 มกราคม  

2563

16 จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง นง6624 1,700.23 1,700.23 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม6 1,700.23 บ.สยามพระราม5 1,700.23

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.330/63       21 มกราคม  

2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

17 จ้างถ่ายเอกสาร 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.331/63       21 มกราคม  

2563

18 จ้างรถตู้ 4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง นายโย๊ะฮารี อาดตนัตรา 4,980 นายโย๊ะฮารี อาดตนัตรา 4,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.332/63       21 มกราคม  

2563

19 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ พรหมประทีป 22,000 นายอานนท์ พรหมประทีป 22,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.333/63       23 มกราคม  

2563

20 จ้างรถตู้ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,500 นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.334/63       21 มกราคม  

2563

21 ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง
 บจ.อ.335/63       21 มกราคม  

2563

22 จ้างจดัสวนเสวนาทางวชิาการ 499,000 499,900 เฉพาะเจาะจง บ.โนวาอินเตอร์ 499,000 บ.โนวาอินเตอร์ 499,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.336/63       21 มกราคม  

2563

23 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวติรี ผ่องแผ้ว 22,000 น.ส.ภาวติรี ผ่องแผ้ว 22,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.337/63       21 มกราคม  

2563

24 ซือ้วสัดคุอมฯ 85,500 85,500 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 85,500 วบิลูกิจ 85,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.22/63               7 

มกราคม 2563

25 ซือ้วสัดสุ านกังาน 62,374.58 62,374.58 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 62,374.58 ร้านคุ้มแก้ว 62,374.58

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.23/63             15 

มกราคม 2563

26 ซือ้วสัดคุอมฯ 86,830 86,830 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 86,830 วบิลูกิจ 86,830

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.24/63               16 

มกราคม 2563

27 ซือ้วสัดคุอมฯ 35,524.00 35,524.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิงค์ 35,524.00 บ.มิสเตอร์ อิงค์ 35,524.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.25/63          22 มกราคม

 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     31     เดือน     มกรำคม   พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างท าตาข่ายกนันก 40,368.60 40,368.60 เฉพาะเจาะจง บจก.แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท์ 40,368.60 บจก.แอคเซปเอ็นไวรอนเมนท์ 40,368.60 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.185/63 ลว 23 ม.ค. 63

2
เข่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ดา่น

อาหารและยาทุง่ช้าง จงัหวดัน่าน
30,088.00 30,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัง้กี ้แคปปิตอล จ ากดั 30,088.00 บริษัท มัง้กี ้แคปปิตอล จ ากดั 30,088.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.184/63         วนัที ่15

 ม.ค. 63

3 ซือ้ตู้ดดูไอสารเคมี 363,800.00 363,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ากดั
363,800.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วสิ 

จ ากดั
363,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.13/63 ลว 16 ม.ค. 63

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

๑
งานผลิตใบประกาศเกียรติคณุ อย.

น้อย
๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา  กณัเกตุ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวปาณิสรา  กณัเกตุ ๙๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๔๑/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

๒

การจดัท าสือ่ประกอบการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบการพฒันาพฤติกรรม

การบริโภค

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐ ๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ศนูย์สือ่และสิง่พิมพ์แก้วเจ้าจอม

 ม.ราชภฎัสวนสนุนัทา
๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

ศนูย์สือ่และสิง่พิมพ์แก้วเจ้าจอม ม.

ราชภฎัสวนสนุนัทา
๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๔๒/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๕/๑๒/๒๕๖๒

๓
ออกแบบ ผลิตและติดตัง้บอร์ด

นิทรรศการเร่ืองกระทอ่ม
๓๒,๑๐๐.๐๐ ๓๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เวร์ิควนัเดอร์ ๓๒,๑๐๐.๐๐ หจก.เวร์ิควนัเดอร์ ๓๒,๑๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๓/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๕/๑๒/๒๕๖๒

๔
ผลิตวดีิทศัน์ ชดุ ประโยชน์ของ

กญัชาตอ่ประชาชน
๙๙,๙๓๘.๐๐ ๙๙,๙๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๙๙,๙๓๘.๐๐ บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๙๙,๙๓๘.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๔/๒๕๖๓   วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๕ เหมาปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป ๑๕๔,๘๐๐.๐๐ ๑๕๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญ็จมาศ  พนัทวี ๑๕๔,๘๐๐.๐๐ นางสาวเบญ็จมาศ  พนัทวี ๑๕๔,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๕/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๖ เหมาปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป ๘๘,๘๐๐.๐๐ ๘๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยาพชัร  สีดา ๘๘,๘๐๐.๐๐ นางสาวปิยาพชัร  สีดา ๘๘,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๖/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

(ช่ือหน่วยงาน)...............กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค.................

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

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกมุภาพนัธ์...๒๕๖๓......



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๗ เหมาปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนวลพรรณ  สขุสนัต์รุ่งเรือง ๘๖,๔๐๐.๐๐ นางนวลพรรณ  สขุสนัต์รุ่งเรือง ๘๖,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๘ เหมาปฏบิตัิงานด้านยานพาหนะ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์  หอมจ าปา ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ นายสมมาตร์  หอมจ าปา ๑๑๘,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๘/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๙
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

ระบบ
๙๔,๕๐๐.๐๐ ๙๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๙๔,๕๐๐.๐๐ นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๙๔,๕๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๔๙/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๐
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

พฤติกรรมการบริโภค
๔๖,๔๐๐.๐๐ ๔๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๔๖,๔๐๐.๐๐ นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๔๖,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๐/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๑
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่พฒันา

พฤติกรรมการบริโภค
๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วา่ทีร่.ต.หญิงชนิดา  พานทอง ๓๓,๐๐๐.๐๐ วา่ทีร่.ต.หญิงชนิดา  พานทอง ๓๓,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๑/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๒
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๑๗๒,๓๕๐.๐๐ ๑๗๒,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนะรารัตน์  แสนสขุ ๑๗๒,๓๕๐.๐๐ นางสาวนะรารัตน์  แสนสขุ ๑๗๒,๓๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๒/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๓
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๑๗๒,๓๕๐.๐๐ ๑๗๒,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์  สาลีวรรณ ๑๗๒,๓๕๐.๐๐ นางสาวธิดารัตน์  สาลีวรรณ ๑๗๒,๓๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๓/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๔
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่สือ่สาร

องค์กร
๑๒๔,๒๐๐.๐๐ ๑๒๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี  ใจปลืม้ ๑๒๔,๒๐๐.๐๐ นางสาวเกศินี  ใจปลืม้ ๑๒๔,๒๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๔/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๕ เหมาปฏบิตัิงานโสตทศันปูกรณ์ ๑๘๘,๑๐๐.๐๐ ๑๘๘,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเทวชา  เพชรบญุยงั ๑๘๘,๑๐๐.๐๐ นายเทวชา  เพชรบญุยงั ๑๘๘,๑๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๕/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๖ เหมาปฏบิตัิงานโสตทศันปูกรณ์ ๕๕,๙๕๐.๐๐ ๕๕,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยัภทัร  เปมะวภิาต ๕๕,๙๕๐.๐๐ นายชยัภทัร  เปมะวภิาต ๕๕,๙๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๖/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๗ เหมาปฏบิตัิงานโสตทศันปูกรณ์ ๔๗,๗๐๐.๐๐ ๔๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๗,๗๐๐.๐๐ นายธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๗,๗๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๘ เหมาปฏบิตัิงานโสตทศันปูกรณ์ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายฐิติพนัธุ์  มงักรงาม ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ นายฐิติพนัธุ์  มงักรงาม ๑๔๓,๑๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๘/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๑๙ เหมาปฏบิตัิของกลุม่สารสนเทศ ๑๕๒,๑๐๐.๐๐ ๑๕๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวริทธ์ิพล  ชนุหสวุรรณ ๑๕๒,๑๐๐.๐๐ นายวริทธ์ิพล  ชนุหสวุรรณ ๑๕๒,๑๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๕๙/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๐ เหมาปฏบิตัิของกลุม่สารสนเทศ ๑๔๕,๘๐๐.๐๐ ๑๔๕,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  รุ่งรัตน์ ๑๔๕,๘๐๐.๐๐ นายอาทิตย์  รุ่งรัตน์ ๑๔๕,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๐/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๑ เหมาปฏบิตัิของกลุม่สารสนเทศ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา  ธนธนวฒัน์ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ นางสาวรมิดา  ธนธนวฒัน์ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๑/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๒ เหมาปฏบิตัิของกลุม่สารสนเทศ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๑๔๗,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๒/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๓ เหมาปฏบิตัิของกลุม่สารสนเทศ ๘๓,๐๒๐.๐๐ ๘๓,๐๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสธิุดา  บตุทะนา ๘๓,๐๒๐.๐๐ นางสาวสธิุดา  บตุทะนา ๘๓,๐๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๓/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๔ เหมาปฏบิตัิของกลุม่สารสนเทศ ๔๘,๗๒๐.๐๐ ๔๘,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชากร  ผรณจินดา ๔๘,๗๒๐.๐๐ นางสาวณชัชากร  ผรณจินดา ๔๘,๗๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๔/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๕ เหมาปฏบิตัิของกลุม่พฒันาเครือข่าย ๔๙,๘๐๐.๐๐ ๔๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๔๙,๘๐๐.๐๐ นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๔๙,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๕/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๖ เหมาปฏบิตัิของกลุม่พฒันาเครือข่าย ๔๔,๗๐๐.๐๐ ๔๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา  ใจสมคัร ๔๔,๗๐๐.๐๐ นางสาวชลิตา  ใจสมคัร ๔๔,๗๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๖/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๗ เหมาปฏบิตัิของกลุม่พฒันาเครือข่าย ๑๑๐,๗๐๐.๐๐ ๑๑๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี ๑๑๐,๗๐๐.๐๐ นางสาวกรัตเพชร  วงษ์ชารี ๑๑๐,๗๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๖/๑๒/๒๕๖๒

๒๘

จ้างปรับปรุงสือ่วดิีโอทีเ่คยผลิตใน

โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภยั 

หา่งไกลโรค NCDs

๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
นางสาวกรัณฑรัตน์  บญุชว่ยธ

นาสิทธ์ิ
๒๓๕,๐๐๐.๐๐

นางสาวกรัณฑรัตน์  บญุชว่ยธนา

สิทธ์ิ
๒๓๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๘/๒๕๖๓    วนัที ่๒/

๐๑/๒๕๖๓

๒๙
เหมาขนสง่โดยสารรถตู้ปรับอากาศ 

นนทบรีุ -มิราเคิล
๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ ๔,๘๐๐.๐๐ นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ ๔,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๖๙/๒๕๖๓    วนัที ่๘/

๐๑/๒๕๖๓

๓๐
ผลิตวดีิท้ศน์ ชดุ ประโยชน์ของ

กญัชาทางการแพทย์
๙๙,๙๓๘.๐๐ ๙๙,๙๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๙๙,๙๓๘.๐๐ บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๙๙,๙๓๘.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๗๐/๒๕๖๓    วนัที ่๘/

๐๑/๒๕๖๓

๓๑
เหมาขนสง่โดยสารรถตู้ปรับอากาศ 

นนทบรีุ-อมารี
๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ๕,๐๐๐.๐๐ นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๗๑/๒๕๖๓    วนัที ่๙/

๐๑/๒๕๖๓

๓๒ ออกแบบชิน้งานอินโฟกราฟิก ๑๙,๒๖๐.๐๐ ๑๙,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ไลค์ มี ๑๙,๒๖๐.๐๐ บจก.ไลค์ มี ๑๙,๒๖๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๗๒/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๐/๐๑/๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๓ ซอ่มเคร่ืองพิมพ์และชอ่งเก็บของ ๒,๗๓๐.๐๐ ๒,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๒,๗๓๐.๐๐ พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๒,๗๓๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ .๗๓/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๗/๐๑/๒๕๖๓

๓๔ เหมาท าตรายางและป้ายสีทองเหลือง ๓,๗๐๕.๐๐ ๓,๗๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ๓,๗๐๕.๐๐ ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ๓,๗๐๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๗๔/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๗/๐๑/๒๕๖๓

๓๕ วสัดสุ านกังาน ๑๖,๒๖๔.๐๐ ๑๖,๒๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว ๑๖,๒๖๔.๐๐ ร้านคุ้มแก้ว ๑๖,๒๖๔.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.พศ. ๔/๒๕๖๓    วนัที ่๘/

๐๑/๒๕๖๓

๓๖

กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สารคดีสัน้

ทางสถานีโทรทศัน์และสถานี

วทิยกุระจายเสียง

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๑,๓๖๗,๔๖๐.๐๐ บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๑,๓๖๗,๔๖๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้คะแนน

รวมสงูสดุ

   สญัญาที ่๑๘/๒๕๖๓    วนัที ่๒/

๐๑/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ านกังานฯ (หมกึพิมพ์) 240,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คณายนต์ เบสท์ 24,000.00 บริษัท คณายนต์ เบสท์ 24,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.24/2563 ลว.12 ธค.62

แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 จดัจ้างท างานด้านธรุการกลุม่ก ากบั 34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา สีอ่อน 34,800.00 นางสาวอรอมุา สีอ่อน 34,800.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.25/2563 ลว.2 มค.63

ดแูลหลงัออกสูต่ลาด คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

3 จดัจ้างรวบรวมและน าเข้าข้อมลูฯ 61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระววีรรณ ปรานพรม 61,500.00 นางสาวระววีรรณ ปรานพรม 61,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.26/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จดัจ้างท างานจดัท าและประสานฯ 47,400.00 47,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีมานนัท์ กหุลามเพ็ชรทอง 47,400.00 นางสาวธีมานนัท์ กหุลามเพ็ชรทอง 47,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.27/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

5 จดัจ้างท างานด้านพสัดกุารจดัซ้อ/จดัจ้าง 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร อ ่าอ่อน 43,500.00 นางสาวพิไลพร อ ่าอ่อน 43,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.28/2563 ลว.2 มค.63

และประสานงานโครงการ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

6 จดัจ้างท างานด้านพสัดุ 76,500.00 76,500.00 เฉาะเจาะจง นางสาวไพรินทร์ โสภณ 76,500.00 นางสาวไพรินทร์ โสภณ 76,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.29/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

7 จดัจ้างท างานด้านธรุการฯ 64,500.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แป้นกลม 64,500.00 นางสาวประภาพร แป้นกลม 64,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.30/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

8 จดัจ้างท างานประเมินคณุภาพและ 46,350.00 46,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 46,350.00 นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 46,350.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.31/2563 ลว.2 มค.63

มาตรฐานผลิตภณัฑ์สขุภาพ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

9 จดัจ้างพนกังานขบัรถยนต์ 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ขยุเอม 47,700.00 นายส าราญ ขยุเอม 47,700.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.32/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

10 จดัจ้างท าบริหารจดัการ  คบส.ด้านภมิูภาค 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี กลีบจอหอ 49,800.00 นางสาวภารดี กลีบจอหอ 49,800.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.33/2563 ลว.2 มค.63

Smart Counter Service คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

11 จดัจ้างท าบริหารจดัการ  คบส.ด้านภมิูภาค 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบณัฑิต นวนเนตร 48,000.00 นายบณัฑิต นวนเนตร 48,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.34/2563 ลว.2 มค.63



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

Smart Counter Service คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

12 จดัจ้างดแูลผู้ใช้งานระบบฯ 45,000.00 45,000.00 เฉาะเจาะจง นายนราธิป ไชยราช 45,000.00 นายนราธิป ไชยราช 45,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.35/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

13 จดัจ้างดแูลใช้งานระบบฯ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา สกลุหงษ์ 45,000.00 นางสาวลลิตา สกลุหงษ์ 45,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.36/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

14 จดัจ้างท างานด้านธรุการ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตติมา สขุแสนนาน 33,000.00 นางสาวจิตติมา สขุแสนนาน 33,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.38/2563 ลว.2 มค.63

เบกิจา่ย พ.ต.ส คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

15 จดัจ้างท างานด้านธรุการ คบส.พืน้ที ่ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพรพรรณ บญุแท้ 33,000.00 นางสาวนวพรพรรณ บญุแท้ 33,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.39/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

16 จดัจ้างท างานสารบรรณา 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชตุิมา คนัธิก 28,500.00 นางสาวชตุิมา คนัธิก 28,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.40/2563 ลว.2 มค.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

17 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 10,400.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 10,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.42/2563 ลว.2 มค.63

โรงแรมอีสติม มกักะสนั กรุงเทพ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

9-10 มกราคม2563 ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

18 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.43/2563 ลว.6 มค.63



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

จงัหวดัเพชรบรีุ 8-10 มค.63 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

20 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,850.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,850.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.45/2563 ลว.6 มค.63

จงัหวดัสระบรีุ 15-17 มค.63 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

21 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.46/2563 ลว.13 มค.63

จงัหวดักาญจนบรีุ 15-17 มค.63 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

22 จดัจ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 19,099.50 19,099.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 19,099.50 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 19,099.50  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.47/2563 ลว.13 มค.63

นง 6630 นนทบรีุ พระนครออโต้แอร์ พระนครออโต้แอร์ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

23 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,550.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,550.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.48/2563 ลว.16 มค.63

จงัหวดัลพบรีุ 22-24 มค.63 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

24 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,850.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,850.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.49/2563 ลว.21 มค.63

จงัหวดัปทมุธานี 29-31 มค.63 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

25 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 16,200.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 16,200.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.50/2563 ลว.22 มค.63

จงัหวดัก าแพงเพชร  คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

วนัที ่28-29 มค.63/2 วนั/วนัละ 3240 ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

วนัที ่28-30 มค.63/2 วนั/วนัละ 3240

26 จดัซือ้วสัดสุ านกังานหมกึพิมพ์ รายการ 52,028.75 52,028.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 52,028.75 บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 52,028.75  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.8/2563 ลว.*9 มค.63

คอมพิวเตอร์ เซอรวสิ จ ากดั คอมพิวเตอร์ เซอรวสิ จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้างซอ่มเปลีย่นถ่านเช็คระบบไฟ

หมายเลขทะเบยีน นง 5193 นนทบรีุ 6,302.30                  6,302.30                เฉพาะเจาะจง สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 6,302.30                       สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 6,302.30                       
ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 96/2563

ลว. 9 มกราคม 2563

2
จ้างท าตรายาง และแผ่นป้ายช่ือสี

ทองเหลือง
2,180.00                  2,180.00                เฉพาะเจาะจง จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,180.00                       จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,180.00                       

ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 97/2563

ลว. 17 มกราคม 2563

3
จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 

หมายเลขครุภณัฑ์ ส.4/54 อ.
3,745.00                  3,745.00                เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,745.00                       ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,745.00                       

ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 98/2563

ลว. 20 มกราคม 2563

4
จ้างเหมาปฏบิตัิงาน ก.พ.-มี.ค. 63) 26,000.00                26,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.พิธธาพร ลิม้ประไพพงษ์ 26,000.00 น.ส.พิธธาพร ลิม้ประไพพงษ์ 26,000.00  -ความรู้ความสามารถตรงกบั

งาน

- ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 99/2563

ลว. 29 มกราคม 2563

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างถ่เยอกสาร  2,045  ชดุ 12,270.00                12,270.00              เฉพาะเจาะจง ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 = 12,270  บาท  = 12,270  บาท  - บริการ รวดเร็ว บจ.ว. 49/63 ลว. 11 มค.63

2 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน 36,250.00                36,250.00              เฉพาะเจาะจง นส.กาญจมล  จ าปาสกั นส.กาญจมล  จ าปาสกั  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

 15 มค. - 31 มีค.63  =  36,250  บาท  =  36,250  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 50/63 ลว. 11 มค.63

3 ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศภายใน 5,350.00                  5,350.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พระนครโต้แอร์ หจก.พระนครโต้แอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

รถยนต์สว่นรตาชการ  = 5,350  บาท  = 5,350  บาท  - บริการ รวดเร็ว บจ.ว. 50/63 ลว. 21 มค.63

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน .พฤศจิกำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ ......31.... เดือน ..มกรำคม..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่   31   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

นง-6619

4 จ้างถ่เยอกสารพร้อมเข้าเลม่ 935.00                     935.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 55 เลม่  = 935  บาท  = 935  บาท  - บริการ รวดเร็ว บจ.ว. 52/63 ลว. 31 มค.63

5 จ้างท าตรายาง 14 รายการ 2,020.00                  2,020.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 =  2,020  บาท  =  2,020  บาท  - บริการ รวดเร็ว บจ.ว. 53/63 ลว. 31 มค.63

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวณฐัวดี ฤทธิเลิศ นางสาวณฐัวดี ฤทธิเลิศ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   29/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

2 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวจริญญา กลุเขมานนท์ นางสาวจริญญา กลุเขมานนท์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   30/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

3 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์ นางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   31/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

4 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวศิวาพร ทองดี นางสาวศิวาพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   32/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

5 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั นายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   33/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

6 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม นางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   34/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

วันที่...31.....เดือน...มกรำคม..พ.ศ....2563...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน......มกรำคม 2563...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.)......



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาว ณิชชา ศศิวจัน์ไพสิฐร นางสาว ณิชชา ศศิวจัน์ไพสิฐร  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   35/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

8 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปัทมา แก้วเงิน นางสาวปัทมา แก้วเงิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   36/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

9 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวหิรัญญา สงเกิด นางสาวหิรัญญา สงเกิด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   37/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

10 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปาริษา สภุาวรรณ นางสาวปาริษา สภุาวรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   38/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

11 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวณฐักานต์ บญุภริะ นางสาวณฐักานต์ บญุภริะ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   39/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

12 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนายธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์ นายธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   40/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

13 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 49,530.00                49,530.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกศิมล รอดแฟง นางสาวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   41/2563

เสนอราคา 49,530 บาท ราคาจ้าง  49,530 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

14 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 49,740.00                49,740.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวเกศรา เกิดชว่ง นางสาวเกศรา เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   42/2563

เสนอราคา 49,740 บาท ราคาจ้าง  49,740 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

15 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 42,450.00                42,450.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกานต์รว ีมัง่มี นางสาวกานต์รว ีมัง่มี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   43/2563

เสนอราคา  42,450 บาท ราคาจ้าง 42,450 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

16 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 54,300.00                54,300.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวนิตยา นิลทะสิงห์ นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   44/2563

เสนอราคา 54,300 บาท ราคาจ้าง  54,300  บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

17 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 68,160.00                68,160.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกวรรณ หน่อนาค นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   45/2563

เสนอราคา68,160 บาท ราคาจ้าง 68,160 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่3 มกราคม 2563

18 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 46,110.00                46,110.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวสิริญาพร โนนน้อย นางสาวสิริญาพร โนนน้อย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   46/2563

เสนอราคา 46,110 บาท ราคาจ้าง  46,110 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่3 มกราคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

19 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง นายพลากร ปราณพรม  นายพลากร ปราณพรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   47/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่3 มกราคม 2563

20 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 36,000.00                36,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ นางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   48/2563

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่3 มกราคม 2563

21 จดัจ้างท าตรายาง 5,945.00 5,945.00 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่

เป็นมาตรฐาน

บจ.ศรป.   49/2563

เสนอราคา 5,945 บาท ราคาจ้าง  5,945 บาท และคณุภาพดี เพียงพอตาม

ความต้องการใช้งานและ

ประโยชน์ตอ่หน่วยงาน

ลงวนัที ่14 มกราคม 2563

22 จดัจ้างรถบรรทกุและพนกังานขนย้ายของกลาง 80,000.00                80,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนายปัญญา ภาคสารศรี นายปัญญา ภาคสารศรี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   50/2563

เสนอราคา 80,000 บาท ราคาจ้าง  80,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่22 มกราคม 2563

23 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 24,000.00                24,000.00              จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกกร โกมารกลุ ณ นคร นางสาวกนกกร โกมารกลุ ณ นคร  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   51/2563

เสนอราคา 24,000 บาท ราคาจ้าง  24,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่28 มกราคม 2563

24 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน 6,000 6,000 จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.4/2563

เสนอราคา  6,000 บาท ราคาจ้าง   6,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่13 มกราคม 2563

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศภายใน

รถยนต์ TOYOTA HIACE 

หมายเลขทะเบยีน นง5228 สีบรอน 

"

19,848.50                19,848.50              เฉพาะเจาะจง หจก.พระนครออโต้แอร์ 19,848.50                     หจก.พระนครออโต้แอร์ 19,848.50                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 58/2563

ลว. 9 ม.ค. 63

2 เบกิเงินคา่จดัซือ้หมกึ (วสัดุ

ส านกังาน)

49,016.70                49,016.70              เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั 49,016.70                     บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั 49,016.70                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซ.สมพ 57/2563

ลว. 9 ม.ค. 63

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป).......

วันที่   31   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้างซอ่มแซมระบบไฟและประตบูาน

เลือ่น กองผลิตภณัฑ์สมนุไพร ชัน้ 4 

อาคาร 2

23,540.00                23,540.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 23,540.00                     บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 23,540.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 59/2563

ลว. 9 ม.ค. 63

4 จ้าง นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ     

(กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2563)

26,000.00                26,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ  26,000.00                     นางสาวธิดารัตน์ แสงป้อ  26,000.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 61/2563

ลว. 24 ม.ค. 63

5 จ้าง นางสาวทิพวรรณ พลโครต      

(กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2563)

26,000.00                26,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ พลโครต 26,000.00                     นางสาวทิพวรรณ พลโครต 26,000.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 62/2563

ลว. 24 ม.ค. 63

6 จ้าง นายภาณวุฒัน์ ผลาเลิศ     

(กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2563)

24,000.00                24,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภาณวุฒัน์ ผลาเลิศ 24,000.00                     นายภาณวุฒัน์ ผลาเลิศ 24,000.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 64/2563

ลว. 24 ม.ค. 63

7 จ้าง นางสาวกลัยา พรหมจรรย์     

(กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2563)

26,000.00                26,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกลัยา พรหมจรรย์ 26,000.00                     นางสาวกลัยา พรหมจรรย์ 26,000.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 63/2563

ลว. 24 ม.ค. 63

8 จ้าง  นางสาวกานต์นภสั พลูศิริภวูชัร์

     (กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2563)

18,000.00                18,000.00              เฉพาะเจาะจง  นางสาวกานต์นภสั พลูศิริภวูชัร์ 18,000.00                     นางสาวกานต์นภสั พลูศิริภวูชัร์ 18,000.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 65/2563

ลว. 24 ม.ค. 63

9 จ้างจดัท ากฎหมายเก่ียวกบัพืชเสพ

ติดและพฒันาระบบการก ากบัดแูล

ผลิตภณัฑ์สมนุไพร

450,000.00              450,000.00            เฉพาะเจาะจง นายประพนธ์ อางตระกลู 450,000.00                   นายประพนธ์ อางตระกลู 450,000.00                   ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 60/2563

ลว. 24 ม.ค. 63

10 จ้างออกแบบและจดัท าแฟ้มของ

กองผลิตภณัฑ์สมนุไพร

36,500.00                36,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค 36,500.00                     หจก.ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค 36,500.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 67/2563

ลว. 31 ม.ค. 63

11 จ้างเชา่ห้องประชมุ 801 ชัน้ 8 

อาคารสภาวชิาชีพ

6,000.00                  6,000.00                เฉพาะเจาะจง สภาเภสชักรรม 6,000.00                       สภาเภสชักรรม 6,000.00                       ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 68/2563

ลว. 31 ม.ค. 63

12 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 39,710.91                39,710.91              เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 39,710.91                     ร้านคุ้มแก้ว 39,710.91                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 69/2563

ลว. 31 ม.ค. 63

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างจดัท างานด้านบริหารและ

บริการของศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ

102,800.- บาท 102,800.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาทีเ่สนอ 102,800.- บาท

นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาทีจ้่าง 102,800.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 68/2563

2 ม.ค.63

2 จ้างจดัท างานด้านพฒันาการ

ให้บริการข้อมลูทางโทรศพัท์และ

งานประชาสมัพนัธ์

77,250.- บาท 77,250.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วรีแพทยโกศล

ราคาทีเ่สนอ 77,250.- บาท

น.ส.ศิรประภา วรีแพทยโกศล

ราคาทีจ้่าง 77,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 69/2563

2 ม.ค.63

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

กองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ

วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้างจดัท างานเอกสารและตรวจสอบ

เอกสารเก่ียวกบัการเบกิจา่ยเงิน

74,250.- บาท 74,250.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์.

ราคาทีเ่สนอ 74,250.- บาท

น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์

ราคาทีจ้่าง74,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 70/2563

2 ม.ค.63

4 จ้างจดัท างานด้านพฒันางาน

นโยบายและระบบคณุภาพ

74,760.- บาท 74,760.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานนัต์

ราคาทีเ่สนอ 74,760.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานนัต์

ราคาทีจ้่าง 74,760.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 71/2563

2 ม.ค.63

5 จ้างจดัท างานด้านพฒันาระบบงาน

ประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศ

68,400.- บาท 68,400.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีเ่สนอ 68,400.- บาท

น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาทีจ้่าง 68,400.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 72/2563

2 ม.ค.63

6 จ้างจดัท างานด้านพสัดุ 45,300.- บาท 45,300.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายลลิต อยูเ่ย็น

ราคาทีเ่สนอ 45,300.- บาท

นายลลิต อยูเ่ย็น

ราคาทีจ้่าง 45,300.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 73/2563

2 ม.ค.63

7 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

44,950.-บาท 44,950.-บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี ชาค าสยั

ราคาทีเ่สนอ 44,950.- บาท

น.ส.อรมณี ชาค าสยั

ราคาทีซื่อ้ 44,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 74/2563

2 ม.ค.63

8 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

42,550.- บาท 42,550.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาทีเ่สนอ 42,550.- บาท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาทีจ้่าง 42,550.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 75/2563

2 ม.ค.63

9 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

44,450.- บาท 44,450.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก วฒิุญาโณ

ราคาทีเ่สนอ 44,450.- บาท

น.ส.กมลชนก วฒิุญาโณ

ราคาทีจ้่าง 44,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 76/2563

2 ม.ค.63

10 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

42,950.- บาท 42,950.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ปภาว ีพึง่พินิจ

ราคาทีเ่สนอ 42,950.- บาท

น.ส.ปภาว ีพึง่พินิจ

ราคาทีจ้่าง 42,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 77/2563

2 ม.ค.63

11 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

43,250.- บาท 43,250.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ธนชัพร ชาติวงษ์

ราคาทีเ่สนอ 43,250.- บาท

น.ส.ธนชัพร ชาติวงษ์

ราคาทีจ้่าง 43,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 78/2563

2 ม.ค.63

12 จ้างจดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกบัเอกสารการเบกิจา่ยเงิน

73,950.- บาท 73,950.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสตพร คงผึง้

ราคาทีเ่สนอ 73,950.- บาท

นางสาวสตพร คงผึง้

ราคาทีจ้่าง 73,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 79/2563

2 ม.ค.63

13 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารประกอบการประชมุ

32,250.- บาท 32,250.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาทีเ่สนอ 32,250.- บาท

นางสาวปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาทีจ้่าง 32,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 80/2563

2 ม.ค.63

14 จ้างจดัท าเอกสารประกอบการ

ประชมุและเอกสารเก่ียวกบัการเบกิ

จา่ยเงิน

32,250.- บาท 32,250.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาทีเ่สนอ 32,250.- บาท

นางสาวเสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาทีจ้่าง 32,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 81/2563

2 ม.ค.63

15 จ้างจดัท าข้อมลูและเอกสาร

ประกอบการประชมุ

30,750.- บาท 30,750.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวกิา  ศรีอุน่ดี

ราคาทีเ่สนอ 30,750.- บาท

นางสาวสาวกิา  ศรีอุน่ดี

ราคาทีจ้่าง 30,750.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 82/2563

2 ม.ค.63



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

16 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารประกอบการประชมุ

29,500.- บาท 29,500.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั อินทร์ทอง

ราคาทีเ่สนอ 29,500.- บาท

นายฉัตรชยั อินทร์ทอง

ราคาทีจ้่าง 29,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 83/2563

2 ม.ค.63

17 จ้างจดัท าขอ้มลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

48,000.- บาท 48,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทิชา โสมนสั

ราคาทีเ่สนอ 48,000.- บาท

นางสาวนนัทิชา โสมนสั

ราคาทีจ้่าง 48,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 84/2563

2 ม.ค.63

18 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

48,250.- บาท 48,250.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพทุธพร กนกองักรู

ราคาทีเ่สนอ 48,250.- บาท

นางสาวพทุธพร กนกองักรู

ราคาทีจ้่าง 48,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 85/2563

2 ม.ค.63

19 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

46,000.- บาท 46,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสดุารัตน์ น า้จนัทร์

ราคาทีเ่สนอ 46,000.- บาท

นางสาวสดุารัตน์ น า้จนัทร์

ราคาทีจ้่าง 46,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 86/2563

2 ม.ค.63

20 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

46,000.- บาท 46,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววริษฐา เทียมทิพร

ราคาทีเ่สนอ 46,000.- บาท

นางสาววริษฐา เทียมทิพร

ราคาทีจ้่าง 46,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 87/2563

2 ม.ค.63

21 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการ

ด าเนินการให้ค าแนะน าผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

52,450.- บาท 52,450.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภรณ์ เดชคง

ราคาทีเ่สนอ 52,450.- บาท

นางสาวชนาภรณ์ เดชคง

ราคาทีจ้่าง 52,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 88/2563

2 ม.ค.63

22 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการ

ขึน้ทะเบยีนต ารับยาแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

46,000.- บาท 46,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรมณีย์ คงัฆะสวุรรณ

ราคาทีเ่สนอ 46,000.- บาท

นางสาวรมณีย์ คงัฆะสวุรรณ

ราคาทีจ้่าง 46,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 89/2563

2 ม.ค.63

23 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุผลิตภณัฑ์สขุภาพที่

เป็นนวตักรรม

77,190.- บาท 77,190.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีเ่สนอ 77,190.- บาท

นางสาวนนัณภชัสรณ์ กามะ

ราคาทีจ้่าง 77,190.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 90/2563

2 ม.ค.63

24 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

93,000.- บาท 93,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายจาตรุนต์ จา่ยะสิทธ์ิ

ราคาทีเ่สนอ 93,000.- บาท

นายจาตรุนต์ จา่ยะสิทธ์ิ

ราคาทีจ้่าง 93,000- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 91/2563

2 ม.ค.63

25 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

93,000.- บาท 93,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายกรวทิย์ เวชการ

ราคาทีเ่สนอ 93,000.- บาท

นายกรวทิย์ เวชการ

ราคาทีจ้่าง 93,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 92/2563

2 ม.ค.63

26 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

93,000.- บาท 93,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววชัราภรณ์ แซเ่อีย้ว

ราคาทีเ่สนอ 93,000.- บาท

นางสาววชัราภรณ์ แซเ่อีย้ว

ราคาทีจ้่าง 93,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 93/2563

2 ม.ค.63

27 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

93,000.- บาท 93,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสชุาติ อร่ามเมลืองศรี

ราคาทีเ่สนอ 93,000.- บาท

นายสชุาติ อร่ามเมลืองศรี

ราคาทีจ้่าง 93,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 94/2563

2 ม.ค.63

28 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลูยา91,000.- บาท 91,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์

ราคาทีเ่สนอ 91,000.- บาท

นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์

ราคาทีจ้่าง 91,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 95/2563

2 ม.ค.63



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

29 จ้างจดัท าข้อมลูทะเบยีนต ารับยา

แบบ e-submission

70,450.- บาท 70,450.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศภุวรรณ เรืองพฒุ

ราคาทีเ่สนอ 70,450.- บาท

นางสาวศภุวรรณ เรืองพฒุ

ราคาทีจ้่าง 70,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 96/2563

2 ม.ค.63

30 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

159,450.- บาท 159,450.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีเ่สนอ 159,450.- บาท

นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีจ้่าง 159,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 97/2563

2 ม.ค.63

31 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนนุการให้ค าปรึกษา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

37,000.- บาท 37,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชวศิา พยคัฆพนัธ์

ราคาทีเ่สนอ 37,000.- บาท

นางสาวชวศิา พยคัฆพนัธ์

ราคาทีจ้่าง 37,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 98/2563

2 ม.ค.63

32 จ้างจดัท าประเมินทะเบยีนต ารับยา 20,000.- บาท 20,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางพรนรี กิตติวรรณโชติ

ราคาทีเ่สนอ 20,000.- บาท

นางพรนรี กิตติวรรณโชติ

ราคาทีจ้่าง 20,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 100/2563

6 ม.ค.63

33 จ้างเหมาบริการในการจดัท า

ข้อเสนอและค าแนะน าทีเ่ก่ียวกบั

การพฒันาระบบการให้ค าแนะน า

เชิงรุก (Proactive Consultation) 

ผลิตภณัฑ์สขุภาพทีว่จิยัพฒันา 

ระยะที ่๒

90,000.- บาท 90,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวยวุดี พฒันวงศ์

ราคาทีเ่สนอ 90,000.- บาท

นางสาวยวุดี พฒันวงศ์

ราคาทีจ้่าง 90,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 101/2563

9 ม.ค.63

34 จ้างจดัท าระบบการประเมินด้าน

คณุภาพของต ารับยาเคมี

500,000.- บาท 500,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ราคาทีเ่สนอ 500,000.- บาท

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ราคาทีจ้่าง 500,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 102/2563

9 ม.ค.63

35 จ้างจดัท าข้อมลูค าขอขึน้ทะเบยีนใน

ระบบ skynet

9,570.- บาท 9,570.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศภุวรรณ เรืองพฒุ

ราคาทีเ่สนอ 9,570.- บาท

นางสาวศภุวรรณ เรืองพฒุ

ราคาทีจ้่าง 9,570.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 103/2563

27 ม.ค.63

36 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยา

25,288.- บาท 25,288.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีเ่สนอ 25,288.- บาท

นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาทีจ้่าง 25,288.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 104/2563

27 ม.ค.63

37 จ้างเหมาบริการในการให้บริการ 

smart counter service ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ

496,000.- บาท 496,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.ออพติมสั โซลชูัน่ คอนซลัติง้ 

จก.

ราคาทีเ่สนอ 496,000.- บาท

บ.ออพติมสั โซลชูัน่ คอนซลัติง้ จก.

ราคาทีจ้่าง 496,000- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 105/2563

28 ม.ค.63

38 เชา่อปุกรณ์ในการให้บริการ smart 

counter service ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ

232,200.- บาท 232,200.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ 

ออร์แกไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 232,200.- บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์

แกไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่ชา่ 232,200.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 106/2563

28 ม.ค.63

39 จ้างท าตรายาง 2,950.- บาท 2,950.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์

ราคาทีเ่สนอ 2,950.- บาท

ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์

ราคาทีจ้่าง 2,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 107/2563

28 ม.ค.63



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

40 เชา่ระบบในการให้บริการ smart 

counter service ณ ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ

391,000.- บาท 391,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ 

ออร์แกไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่สนอ 391,000.- บาท

บ.เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์

แกไนซ์เซอร์ จก.

ราคาทีเ่ชา่ 391,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะเชา่

สสผ. จ 108/2563

29 ม.ค.63


