
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

 - ไมมี่ผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในเดือน มกรำคม 62 -

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จ้ำงท ำเอกสำร 2,287.13 บำท 2,287.13 บำท เฉพำะเจำะจง วส ุถ่ำยเอกสำร 2,287.13 บำท วส ุถ่ำยเอกสำร 2,287.13 บำท มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึข้อควำม ที ่สธ 1014/3

ลงวนัที ่3 ม.ค. 62

2 เชำ่รถตู้ 2,000 บ. 2,000/วนั เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 2,000 บ. นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 2,000 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึข้อควำม ที ่สธ 1014/14

ลงวนัที ่8. ม.ค. 62

3 จ้ำงท ำเอกสำร 496.48 บำท 496.48 บำท เฉพำะเจำะจง วส ุถ่ำยเอกสำร 496.48 บำท วส ุถ่ำยเอกสำร 496.48 บำท มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึข้อควำม ที ่สธ 1014/25

ลงวนัที ่17 ม.ค. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงปรับปรุงท ำระบบกนัซมึ 217,210.-บำท 217,210.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ 217,210.-บำท บริษัท แอดวำนซ์ 217,210.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 92/2562

พืน้ดำดฟ้ำ อำคำร 1 ชัน้ 4 แบททีเรียล เซอร์วสิ จ ำกดั แบททีเรียล เซอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่2 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2561

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

วนัที่.....25...... เดือน....มกรำคม...... พ.ศ. 2562 (1)

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

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

วนัที ่1 เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและ

และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่6 กมุภำพนัธ์ 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน มกรำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

2 ล้ำงถงัเก็บน ำ้ส ำนกังำน 3 ถงั 39,489.-บำท 39,489.-บำท เฉพำะเจำะจง ส ำนกังำนประปำสำขำแม้นศรี 39,489.-บำท ส ำนกังำนประปำสำขำแม้นศรี 39,489.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 93/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่2 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 60,165.-บำท 60,165.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร ค ำอ่อน 60,165.-บำท น.ส. อวยพร ค ำอ่อน 60,165.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 94/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 31,500.-บำท 31,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพสันยั อ่อนน้อม 31,500.-บำท นำยพสันยั อ่อนน้อม 31,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 95/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธำดำ 30,000.-บำท น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธำดำ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 96/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,000.-บำท 27,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บำท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 27,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 97/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 68,710.-บำท 68,710.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ภทัรำวดี ภริมย์รักษ์ 68,710.-บำท น.ส. ภทัรำวดี ภริมย์รักษ์ 68,710.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 98/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

8 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 63,000.-บำท 63,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ศิริรักษ์ เลีย้วจู 63,000.-บำท น.ส. ศิริรักษ์ เลีย้วจู 63,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 99/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 60,000.-บำท 60,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.อำรียำ โกสิลำ 60,000.-บำท น.ส.อำรียำ โกสิลำ 60,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 100/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงบริกำรจดัสอบแข่งขนัเพ่ือ112,560.-บำท 112,560.-บำท เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 112,560.-บำท มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 112,560.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 101/2562

บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเข้ำรับ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค. 2561

รำชกำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงรถบสัปรับอำกำศ 2 คนั 20,000.-บำท 20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 20,000.-บำท บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 20,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 102/2562

แทรเวล จ ำกดั แทรเวล จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 28,350.-บำท 28,350.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 103/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,000.-บำท 27,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรพร  วฒิุภำนนัท์ 27,000.-บำท น.ส.ศิรพร  วฒิุภำนนัท์ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 104/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

                    



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

ประมำณ

14 จ้ำงซอ่มเคร่ืองพิมพ์ EPSON 6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 6,000.-บำท ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 6,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 105/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่17 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 3,424.-บำท 3,424.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,424.-บำท ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,424.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 106/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่17 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงปรับปรุงพืน้ห้องท ำงำน 15,515.-บำท 15,515.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ 15,515.-บำท บริษัท อำชำ 15,515.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 107/2562

ผชช.304 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 เปลีย่นขอบยำงติดกระจกตู้ดบั9,600.-บำท 9,600.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 9,600.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 9,600.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 111/2562

เพลิงอำคำร 2 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 ติดตัง้วงจรสวทิซ์ไฟฟ้ำแสงสวำ่ง6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 6,000.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 6,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 112/2562

ห้องประชมุชยันำทนเรนทร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 67,760.-บำท 67,760.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดำ 67,760.-บำท นำงธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดำ 67,760.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 113/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 ม.ค. 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 84,960.-บำท 84,960.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มทอง 84,960.-บำท นำยนิคม กลอ่มทอง 84,960.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 114/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 52,160.-บำท 52,160.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์ ศรีมว่ง 52,160.-บำท นำยมำนิตย์ ศรีมว่ง 52,160.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 115/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 37,800.-บำท 37,800.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ช่ืนกมล จิตจ ำนงค์ 37,800.-บำท น.ส.ช่ืนกมล จิตจ ำนงค์ 37,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 116/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 3,424.-บำท 3,424.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,424.-บำท ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 3,424.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 118/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 ซอ่มแซม่บอ่พกัปฏกิลู 73,830.-บำท 73,830.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 73,830.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 73,830.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 119/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30 ม.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำศกึษำกฎระเบยีบกำรขึน้ทะเบยีน200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพลอยศรี อมรวฒันำ นำงสำวพลอยศรี อมรวฒันำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.80/62

ผลิตภณัฑ์สขุภำพในตำ่งประเทศ เสนอรำคำ 200,000 บำท รำคำจ้ำง 200,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 2 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงเหมำดแูลฐำนและกำรวเิครำะห์ข้อมลู50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ นำงกลุนำถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.81/62

ระบบศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนฯ เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจ้ำง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 2 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงซอ่มแอลซีดีทีวี 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.52/62

เสนอรำคำ 2,000 บำท รำคำจ้ำง 2,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 10 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 32,000 32,000 เฉพำะเจำะจง นำยอคัรัช อรวบิย์ูศิริ นำยอคัรัช อรวบิย์ูศิริ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.83/62

เสนอรำคำ 32,000 บำท รำคำจ้ำง 32,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 11 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

เดือน มกรำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ และรำคำทีเ่สนอ รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเลม่แผนก ำกบัติดตำม2,071.52                  2,071.52                เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.84/62

และประเมินผลกำรด ำเนินงำนฯ เสนอรำคำ 2,071.52 บำท รำคำจ้ำง 2,071.52 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 11 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงปฏบิตัิงำนด้ำนกำรจดัเตรียมข้อมลูและ36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววไิลลกัษณ์ ยิม้วไิล นำงสำววไิลลกัษณ์ ยิม้วไิล โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.85/62

ประสำนด้ำนติดตำมและประเมินผล เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 14 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงซอ่มเปลีย่นสำยสญัญำณเคร่ืองฉำยภำพ2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.86/62

(โปรเจคเตอร์)ห้องประชมุ เสนอรำคำ 2,000 บำท รำคำจ้ำง 2,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 21 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 จ้ำงจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ7,152.95                  7,152.95                เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.87/62

คณะกรรมกำรแหง่ชำติ เสนอรำคำ 7,152.95 บำท รำคำจ้ำง 7,152.95 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 29 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 ซือ้โทรศพัท์ตัง้และเคร่ืองท ำน ำ้ร้อน-น ำ้เย็น32,207 32,207 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะฟินิกซ์ (2016) จ ำกดั บริษัท เดอะฟินิกซ์ (2016) จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.87/62

เสนอรำคำ 32,207 บำท รำคำจ้ำง 32,207 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 29 มกรำคม 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซือ้กระดำษควำมร้อน (เทอมอล) 2,675 2,675 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟติก้ำ จ ำกดั บริษัท โฟติก้ำ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่ซือ้ เลขที ่บซ.ศ. 8/2562

รำคำทีเ่สนอ 2,675 บำท รำคำทีต่กลงซือ้ 2,675 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่23 มกรำคม 2562

2 คำ่จ้ำงออกแบบหน้ำจอแอพพลิเคชัน่ 480,000 480,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิวท ูจ ำกดั บริษัท ฟิวท ูจ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที ่บจ.ศ. 23/2562

ระบบอตัโนมตัิเพ่ือกำรบริหำรจดักำร รำคำทีเ่สนอ 480,000 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 480,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่11 มกรำคม 2562

ข้อมลูในสือ่ออนไลน์

3 จ้ำงเชำ่รถยนต์ตู้ปรับอำกำศ 4,200 4,200 เฉพะเจำะจง นำยฉลอง สมัมนำขนัธ์ นำยฉลอง สมัมนำขนัธ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที ่บจ.ศ. 24/2562

รำคำทีเ่สนอ 4,200 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง  4,200 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่11 มกรำคม 2562

4 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนด้ำนธรุกำร 88,840 88,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.นวตัน์  พะลำยะสตุ น.ส.นวตัน์  พะลำยะสตุ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที ่บจ.ศ.25/2562

 (กพ.62  -พค.62) รำคำทีเ่สนอ 88,840 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 88,840 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่30 มกรำคม 2562

5 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนด้ำนพสัดุ 81,840 81,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที ่บจ.ศ.26/2562

 (กพ.62  -พค.62) รำคำทีเ่สนอ 81,840 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 81,840 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่30 มกรำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม  2562

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ

วนัที ่ 31 มกรำคม 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่

และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที ่31 เดือน มกรำคม 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร.1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

1

จ้ำงเหมำปฎบิตัิงำน

พิมพ์เอกสำร นำงสำว

ช่ืนจิต ทองนพเก้ำ

46,500

46,500 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเก้ำ/

46,500 บำท

นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเก้ำ/

46,500 บำท

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ือง มีควำม

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ 

เห็นควรจดัจ้ำงบคุคลมำ

ปฏบิตัิงำนด้ำนพิมพ์เอกสำร

จ/7/2562 ลว. 3 ม.ค.62

2

จ้ำงเหมำปฎบิตัิงำน

บนัทกึข้อมลูกฎหมำย

 นำงสำวอนธิุดำ 

ปัตตำนสุรณ์

52,500

52,500 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ์/

52,500 บำท

นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ์/

52,500 บำท

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ือง มีควำม

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ 

เห็นควรจดัจ้ำงบคุคลมำ

ปฏบิตัิงำนด้ำนบนัทกึข้อมลู

กฏหมำย

จ/8/2562 ลว.3 ม.ค.62

3

จ้ำงเหมำปฎบิตัิงำน

ขบัรถยนต์สว่นรำชกำร

 หมำยเลขทะเบยีน นง

 5820 นนทบรีุ นำย

โดม จ ำสมศกัดิ์

40,500

40,500 บำท รำคำที่

เคยจ้ำงครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/40,500 

บำท
นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/40,500 บำท

เน่ืองจำกพนกังำนขบั

รถยนต์สว่นกลำงของกลุม่

กฎหมำยอำหำรและยำได้

เกษียณอำยรุำชกำร เพ่ือให้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่ง

ตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

และมีประสิทธิภำพ

จ/9/2562 ลว.3 ม.ค.62

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ขออนมุตัิจดัซือ้

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 

(โทรศพัท์)

1,710.00 1,710.00                 วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๑,๗๑๐ บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๑,๗๑๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ มกรำคม 

๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจดัซือ้

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน    

(พดัลมดดูอำกำศ)

4,280.00 4,280.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรืองมำก เสนอ

รำคำ ๔,๒๘๐ บำท

นำยพงศกร  เรืองมำก เสนอ

รำคำ ๔,๒๘๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ มกรำคม 

๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจดัซือ้

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

26,500.00 26,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นศภุชยัเฟอร์นิเจอร์ 

เสนอรำคำ ๒๖,๕๐๐ บำท

ห้ำงหุ้นสว่นศภุชยัเฟอร์นิเจอร์ 

เสนอรำคำ ๒๖,๕๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ มกรำคม 

๒๕๖๒

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 256๒ 

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

วนัที ่ ๕ เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

๔ ขออนมุตัิจดัซือ้

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

25,500.00 25,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์  แอร์ เซอร์วสิ 

เสนอรำคำ ๒๕,๕๐๐ บำท

ร้ำนฐำปนีย์  แอร์ เซอร์วสิ เสนอ

รำคำ ๒๕,๕๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ มกรำคม 

๒๕๖๒

๕ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส ำนกังำน

ประกอบกำรประชมุ

9,902.50 9,902.50  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๙,๙๐๒.๕๐ บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๙,๙๐๒.๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๙/๒๕๖๒ ลว. ๑๗ มกรำคม 

๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส ำนกังำน

32,496.90 32,496.90  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๓๒,๔๙๖.๙๐ บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๓๒,๔๙๖.๙๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ มกรำคม

 ๒๕๖๒

๗ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส ำนกังำน

ประกอบกำรประชมุ

2,082.50 2,082.50  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๒,๐๘๒.๕๐ บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี 

เสนอรำคำ ๒,๐๘๒.๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ มกรำคม

 ๒๕๖๒

๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

32,100.00 32,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม 

เสนอรำคำ ๓๒,๑๐๐ บำท

นำยชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม 

เสนอรำคำ ๓๒,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๘๐/๒๕๖๒ ลว. ๓ มกรำคม 

๒๕๖๒

๙ ขออนมุตัิจ้ำงท ำตรำ

ยำง

33,490.00 33,490.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์  เสนอรำคำ

 ๓๓,๔๙๐ บำท

ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์  เสนอรำคำ 

๓๓,๔๙๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๘๑/๒๕๖๒ ลว. ๙ มกรำคม 

๒๕๖๒

๑๐ ขออนมุตัิด ำเนินกำร

เก่ียวกบัรถยนต์ตู้ 

หมำยเลขทะเบยีน นง 

5819

20,777.26 20,777.26  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๒๐,๗๗๗.๒๖ บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๒๐,๗๗๗.๒๖ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๘๓/๒๕๖๒ ลว. ๙ มกรำคม 

๒๕๖๒

๑๑ ขออนมุตัิจ้ำงด ำเนิน

กรย้ำยพร้อมติดตัง้

เคร่ืองปรับอำกำศ

8,774.00 8,774.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 

เสนอรำคำ ๘,๗๗๔ บำท

ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ เสนอ

รำคำ ๘,๗๗๔ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๘๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ มกรำคม

 ๒๕๖๒

๑๒ ขออนมุตัิเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

86,040.00 86,040.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง  

เสนอรำคำ ๘๖,๐๔๐ บำท

นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง  

เสนอรำคำ ๘๖,๐๔๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๘๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ มกรำคม

 ๒๕๖๒

๑๓ ขออนมุตัิด ำเนินกำร

เก่ียวกบัรถยนต์ตู้ 

หมำยเลขทะเบยีน นง

 ๖๖๑๗

7,892.32 7,892.32  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๗,๘๙๒.๓๒ บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๗,๘๙๒.๓๒ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๘๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ มกรำคม

 ๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

๑๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

40,000.00 40,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ  เสนอ

รำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

นำยเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ  เสนอ

รำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๘๗/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ มกรำคม

 ๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รำยงำนผลกำรพิจำรณำถ่ำยเอกสำร 3,726.00                  3,726.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 3,726.00                       ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 3,726.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/627

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 รำยงำนผลกำรพิจำรณำถ่ำยเอกสำร 2,876.00                  2,876.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,876.00                       ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 2,876.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/629

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงบคุคคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบ 3,000.00                  3,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 3,000.00                       นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 3,000.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/670

เอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงรถยนต์ตู้ 3,940.00                  3,940.00                เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 3,940.00                       นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 3,940.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/676

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 รำยงำนผลกำรพิจำรณำ 3,940.00                  3,940.00                เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 3,940.00                       นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 3,940.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/685

และขออนมุตัิจ้ำงรถตู้ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนกัยำ

วนัที ่ 31  มกรำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

ประมำณ

6 รำยงำนผลพิจำรณำจ้ำงซอ่ม 2,354.00                  2,354.00                เฉพำะเจำะจง บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 2,354.00                       บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 2,354.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/689

เคร่ืองปริน้เตอร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงรถตู้ไป จ. ระยอง 6,200.00                  6,200.00                เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 6,200.00                       นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 6,200.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 257/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3 ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึ 30,840.00                30,840.00              เฉพำะเจำะจง นส.ศศิรดำ แสงพำรำ 30,840.00                     นส.ศศิรดำ แสงพำรำ 30,840.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 258/2562

ข้อมลูงำนสำรบรรณฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงจดัท ำโครงกำรกำรประเมิน 500,000.00              500,000.00            เฉพำะเจำะจง มลูนิธิเพ่ือกำรประเมิน 500,000.00                   มลูนิธิเพ่ือกำรประเมิน 500,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 259/2562

ด้ำนเศรษฐศำสตร์ เทคโลยีฯ เทคโลยีฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงจดัท ำกำรส ำรวจกำรจดัซือ้และ500,000.00              500,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 500,000.00                   นำยฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 500,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 260/2562

กำรสัง่ใช้ยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ด ำเนินกำรรวบรวมประสำนและ 30,210.00                30,210.00              เฉพำะเจำะจง นำยมำรุต อำจฤทธ์ิ 30,210.00                     นำยมำรุต อำจฤทธ์ิ 30,210.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 261/2562

จดัท ำเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำรำยกำร39,375.00                39,375.00              เฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 39,375.00                     นำยปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 39,375.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 262/2562

ทะเบยีนต ำรับยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3  ม.ค.  2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำ 47,910.00                47,910.00              เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน์ ศิริสมัพนัธ์ 47,910.00                     นำยชินวฒัน์ ศิริสมัพนัธ์ 47,910.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 263/2562

ข้อมลูกำรเบกิ-ยืมฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่3  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จดัท ำรูปแบบกำรพฒันำฯ 500,000.00              500,000.00            เฉพำะเจำะจง สภำกำรพยำบำล 500,000.00                   สภำกำรพยำบำล 500,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 264/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือสแกน 29,478.00                29,478.00              เฉพำะเจำะจง นส. ณฐัมำศ รัตนอมรภริมย์ 29,478.00                     นส. ณฐัมำศ รัตนอมรภริมย์ 29,478.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 265/2562

และบนัทกึข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบฯ 37,095.00                37,095.00              เฉพำะเจำะจง นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 37,095.00                     นส. ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 37,095.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 266/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำฐำนข้อมลู9,500.00                  9,500.00                เฉพำะเจำะจง นำยณพงศ์ แตรรุ่งโรจน์ 9,500.00                       นำยณพงศ์ แตรรุ่งโรจน์ 9,500.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 267/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 30,519.00                30,519.00              เฉพำะเจำะจง นส. สมุณฑำ เมืองแก้ว 30,519.00                     นส. สมุณฑำ เมืองแก้ว 30,519.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 268/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 40,023.00                40,023.00              เฉพำะเจำะจง นส. ชิตยำนนัท์ กิตติศกัดิช์ยักลุ 40,023.00                     นส. ชิตยำนนัท์ กิตติศกัดิช์ยักลุ 40,023.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 269/2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 25,500.00                25,500.00              เฉพำะเจำะจง นส. เปมิกำ ศรีพนัธ์ 25,500.00                     นส. เปมิกำ ศรีพนัธ์ 25,500.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 270/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 43,023.00                43,023.00              เฉพำะเจำะจง นส. บษุกร โสธนะ 43,023.00                     นส. บษุกร โสธนะ 43,023.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 271/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จ้ำงแปลเอกสำร 50,000.00                50,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. มนสันนัท์ ขนัใส 50,000.00                     นส. มนสันนัท์ ขนัใส 50,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 275/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จ้ำงท ำค ำแนะน ำกำรประเมิน 150,000.00              150,000.00            เฉพำะเจำะจง นส. สภุำณี ดวงธีรปรีชำ 150,000.00                   นส. สภุำณี ดวงธีรปรีชำ 150,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 276/2562

กำรควบคมุคณุภำพ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จ้ำงจดัท ำค ำแนะน ำกำรประเมิน 70,000.00                70,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงศรีจนัทร์ พีจิรำศิลป์ 70,000.00                     นำงศรีจนัทร์ พีจิรำศิลป์ 70,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 277/2562

เอกสำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จ้ำงจดัท ำค ำแนะน ำกำรประเมิน 100,000.00              100,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยพจน์ กลุวำนิช 100,000.00                   นำยพจน์ กลุวำนิช 100,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 278/2562

สตูร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

26 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินกำร 75,000.00                75,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงทศันีย์ ล้อชยัเวช 75,000.00                     นำงทศันีย์ ล้อชยัเวช 75,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 279/2562

ประเมินวชิำกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลูยำ78,000.00                78,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                     นส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 280/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จ้ำงจกัท ำข้อมลู และเอกสำร 42,000.00                42,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. ลภสัรดำ แก้วทองมี 42,000.00                     นส. ลภสัรดำ แก้วทองมี 42,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 281/2562

เพ่ือประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำร 43,500.00                43,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยธนวชิญ์ อณัณ์วนิช 43,500.00                     นำยธนวชิญ์ อณัณ์วนิช 43,500.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 282/2562

เพ่ือประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำร 45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. รุ่งนภำ ศรีวชิยั 45,000.00                     นส. รุ่งนภำ ศรีวชิยั 45,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 283/2562

เพ่ือประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จ้ำงจดัท ำเอกสำร และบนัทกึข้อมลูฯ24,000.00                24,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. อรุชลุี พินธรัุกษ์ 24,000.00                     นส. อรุชลุี พินธรัุกษ์ 24,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 284/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จ้ำงจดัท ำเอกสำร และบนัทกึข้อมลูฯ36,000.00                36,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. ปองจิตร์ ผ่ำนสนัเทียะ 36,000.00                     นส. ปองจิตร์ ผ่ำนสนัเทียะ 36,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 285/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

33 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำรเพ่ือ 36,000.00                36,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. อญัมณี สินเจริญ 36,000.00                     นส. อญัมณี สินเจริญ 36,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 286/2562

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 จ้ำงจดัท ำข้อมลู และเอกสำรเพ่ือ 48,000.00                48,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. สำธิยำ คณูรำช 48,000.00                     นส. สำธิยำ คณูรำช 48,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 287/2562

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จ้ำงจดัท ำรำยงำนข้อมลูกำรจดัซือ้ยำ50,000.00                50,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 50,000.00                     นส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 50,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 288/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 จ้ำงบนัทกึข้อมลูเพ่ือออกเลขรับ 31,680.00                31,680.00              เฉพำะเจำะจง นำยธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 31,680.00                     นำยธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 31,680.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 289/2562

ค ำขอไขฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงด ำเนินกำรศกึษำข้อมลูของยำฯ190,000.00              190,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยวนัชยั ตรียะประเสริฐ 190,000.00                   นำยวนัชยั ตรียะประเสริฐ 190,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 290/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือเตรียมกำร 15,000.00                15,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงอรอนงค์ เฮงเจริญ 15,000.00                     นำงอรอนงค์ เฮงเจริญ 15,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 291/2562

รองรับกำรตรวจประเมิน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 20,000.00                20,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสิทธินนัท์ สวุรรณทพั 20,000.00                     นำยสิทธินนัท์ สวุรรณทพั 20,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 292/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

ประมำณ

40 จ้ำงจดัท ำเอกสำร และบนัทกึข้อมลู 27,000.00                27,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 27,000.00                     นส. ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 27,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 293/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 จ้ำงจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ28,500.00                28,500.00              เฉพำะเจำะจง นส.รสพร ศิริโสภำโชติ 28,500.00                     นส.รสพร ศิริโสภำโชติ 28,500.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 294/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 จ้ำงจดัท ำเอกสำร และบนัทกึข้อมลู 28,500.00                28,500.00              เฉพำะเจำะจง นส. สนิุสำ สิทธิคณุ 28,500.00                     นส. สนิุสำ สิทธิคณุ 28,500.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 295/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 37,500.00                37,500.00              เฉพำะเจำะจง นส. ภญิญำพชัญ์ สดุทองคง 37,500.00                     นส. ภญิญำพชัญ์ สดุทองคง 37,500.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 296/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 40,500.00                40,500.00              เฉพำะเจำะจง นส. วนิดำ แก้วเพ็ชร์ 40,500.00                     นส. วนิดำ แก้วเพ็ชร์ 40,500.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 297/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จ้ำงจดัท ำรูปแบบกำรพฒันำ 500,000.00              500,000.00            เฉพำะเจำะจง สตัวแพทยสภำ 500,000.00                   สตัวแพทยสภำ 500,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 298/2562

กำรเรียนกำรสอนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่9  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จ้ำงพนกังำนขบัรถตู้ของสว่นรำชกำร 2,200.00                  2,200.00                เฉพำะเจำะจง นำยบญุเสริม จิตต์คงไทย 2,200.00                       นำยบญุเสริม จิตต์คงไทย 2,200.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 304/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  ม.ค.  2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

47 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 11,984.00                11,984.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 11,984.00                     ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 11,984.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 305/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่10  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

48 จ้ำงท ำตรำยำง 12,410.00                12,410.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.ช่ืนพำณิชย์ 12,410.00                     ร้ำน ช.ช่ืนพำณิชย์ 12,410.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 306/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

49 จ้ำงจดัท ำข้อมลูประกอบกำร 90,000.00                90,000.00              เฉพำะเจำะจง นส.ขนิษฐำ โลมเมือง 90,000.00                     นส.ขนิษฐำ โลมเมือง 90,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 308/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำส ำหรับประชำชน100,000.00              100,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยเวโรจน์ เหลำ่โภคิน 100,000.00                   นำยเวโรจน์ เหลำ่โภคิน 100,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.309/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือกำรพฒันำ 96,000.00                96,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. จฑุำทิพย์ มำตรอ 96,000.00                     นส. จฑุำทิพย์ มำตรอ 96,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.310/2562

แผนปฏบิตัิกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่11  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 รำยงำนผลพิจำรณำและ 10,500.00                10,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม 10,500.00                     นำยไพฑรูย์ ขนัถม 10,500.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 311/2562

อนมุตัิจ้ำงซอ่มทอ่น ำ้ทิง้ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่15  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 จ้ำงจดัท ำโครงกำรผลิตสือ่ฯ 499,000.00              499,000.00            เฉพำะเจำะจง นส. ศิรินนภำ อ่ินศิริ 499,000.00                   นส. ศิรินนภำ อ่ินศิริ 499,000.00                             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 312/2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่15  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 จ้ำงน ำเข้ำข้อมลูผลกำรส ำรวจกำรใช้ยำ90,000.00                90,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติรัตน์ สจัพงษ์ 90,000.00                     นำยเกียรติรัตน์ สจัพงษ์ 90,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 313/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่15  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

55 จ้ำงด ำเนินกำรวเิครำะห์ข้อมลูโครงกำรฯ50,000.00                50,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. สมหญิง พุม่ทอง 50,000.00                     นส. สมหญิง พุม่ทอง 50,000.00                               มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 314/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่15  ม.ค.  2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้ครุภณัฑ์ จ ำนวน 2 

รำยกำร

20,993.40 20,993.40  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 20,993.40 ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 20,993.40 กำรพิจำรณำคดัเลือก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตซ 8/62 ลว.7 มกรำคม 2562

2
จ้ำงท ำหลงัคำกนัสำด 

2 หลงั

258,795.18 258,795.18  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซีเอ็มโมเดอร์นเท็ค 

จ ำกดั

258,795.18 บริษัท ซีซีเอ็มโมเดอร์นเท็ค จ ำกดั 258,795.18 พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 47/62 ลว.9 มกรำคม 2562

แบบ สขร. ๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

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

วนัที ่ 11 เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน......มกรำคม.........2562................................

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

วนัที่.....7......เดือน….....กมุภำพนัธ์..........พ.ศ..............2562..............

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

1
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
220,000 220,000 เฉพำะเจำะจง บ.คณำยนต์ 220,000 บ.คณำยนต์ 220,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.333/62              4 มกรำคม 

2562

2 จ้ำงท ำกระเป๋ำ 13,650 13,650 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 13,650 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 13,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.334/62              4 มกรำคม 

2562

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 4,200 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 4,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.335/62              4 มกรำคม 

2562

4
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำยอภชิำติ ชะลำวำศ 5,000 นำยอภชิำติ ชะลำวำศ 5,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.336/62              4 มกรำคม 

2562

5 จ้ำงท ำตรำยำง 5,945 5,945 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 5,945 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 5,945

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.337/62              4 มกรำคม 

2562

6 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 4,922 4,922 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,922 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,922

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.338/62              4 มกรำคม 

2562

7 จ้ำงซอ่มเคร่ืองคอมฯ 3,745 3,745 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 3,745 บ.ซนัไชน์ 3,745

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.339/62              4 มกรำคม 

2562

8 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำลี ไพโรจน์พทุธิคณุ 34,500 น.ส.วรำลี ไพโรจน์พทุธิคณุ 34,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.340/62              4 มกรำคม 

2562

9 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำฉัตร สงัข์พระกร 45,000 น.ส.ปรียำฉัตร สงัข์พระกร 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.341/62              4 มกรำคม 

2562

10 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 60,300 60,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประชมุพร สองบำง 60,300 น.ส.ประชมุพร สองบำง 60,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.342/62              4 มกรำคม 

2562

11 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,300 36,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรำ กลิน่ค ำหอม 36,300 น.ส.ภทัรำ กลิน่ค ำหอม 36,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.343/62              4 มกรำคม 

2562

12 จ้ำงปรับปรุงเนือ้หำฯ 200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพำพร อยูว่ทิยำ 200,000 น.ส.ทิพำพร อยูว่ทิยำ 200,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.344/62              14 มกรำคม

 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

13 จ้ำงถอดบทเรียน 150,000 150,000 เฉพำะเจำะจง ม.มหิดล 150,000 ม.มหิดล 150,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.345/62              14 มกรำคม

 2562

14
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 16,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 16,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.346/62              14 มกรำคม

 2562

15
   จ้ำงเปลีย่นโช๊คฯ      

(นจ1285)
11,871.65 11,871.65 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ 11,871.65 บ.โตโยต้ำ 11,871.65

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.347/62             28 มกรำคม

 2562

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำยไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 100,000 นำยไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 100,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.348/62             28 มกรำคม

 2562

17 จ้ำงซอ่มรถ 3,531 3,531 เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต้แอร์ 3,531 หจก.พระนครออโต้แอร์ 3,531

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.349/62             28 มกรำคม

 2562

18
จ้ำงซอ่ม

เคร่ืองปรับอำกำศ
2,996 2,996 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,996 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,996

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.350/62             29 มกรำคม

 2562

19
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั บรรจง 16,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 16,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.351/62             29 มกรำคม

 2562

20 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 22,000 22,000 เฉพำะเจำะจง นำงณฏัยำ ไทยวชิยั 22,000 นำงณฏัยำ ไทยวชิยั 22,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.352/62             30 มกรำคม

 2562

21 จ้ำงซอ่มคอมฯ 2,996 2,996 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 2,996 บ.ซนัไชน์ 2,996

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.350/62             30 มกรำคม

 2562

22 จ้ำงท ำฐำนข้อมลูผกั 400,000 400,000 เฉพำะเจำะจง ม.มหิดล 400,000 ม.มหิดล 400,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.351/62             30 มกรำคม

 2562

23 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 26,000 26,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด ำ 26,000 น.ส.ศิริรัตน์ ขนุด ำ 26,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.352/62             30 มกรำคม

 2562

24 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 88,752.22 88,752.22 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 88,752.22 กิจเจริญกำรค้ำ 88,752.22

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.25/62          9 มกรำคม 

2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

25 ซือ้วสัดหุมกึ 96,621 96,621 เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์อ๊ิงค์ 96,621 บ.มิสเตอร์อ๊ิงค์ 96,621

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.26/62          10 มกรำคม

 2562

26 ซือ้วสัดุ 4,708 4,708 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 4,708 กิจเจริญกำรค้ำ 4,708

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.27/62          18 มกรำคม

 2562

27 ซือ้ถงัแยกขยะ 4,922 4,922 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 4,922 กิจเจริญกำรค้ำ 4,922

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.28/62          25 มกรำคม

 2562

28 ซือ้วสัดหุมกึ 93,950 93,950 เฉพำะเจำะจง บ.วบิลูกิจ 93,950 บ.วบิลูกิจ 93,950

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.29/62          31 มกรำคม

 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำทีใ่นกำร

ด ำเนินงำนดำ่นอำหำร

และยำ

66,000.00                               66,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมบรูณ์ บญุกิจอนสุรณ์ 66,000.00                     นำยสมบรูณ์ บญุกิจอนสุรณ์ 66,000.00                               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.93/62 ลว. 3 ม.ค. 62

2
เปลีย่นถ่ำย

น ำ้มนัเคร่ือง กพ 7595
                  6,212.42                  6,212.42 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี                         6,212.42 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี                                  6,212.42 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.94/62         วนัที ่15 

ม.ค. 62

3

ซือ้เคร่ืองโทรศพัท์

แบบดิจิตอล (นำย/

เลขำ)

12,840.00                               12,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกดั 12,840.00                     บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกดั 12,840.00                               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.45/62 ลว 30 ม.ค. 62

4

ซือ้เคร่ืองโทรสำร ดำ่น

อำหำรและยำทำ่

อำกำศยำนอูต่ะเภำ

17,976.00                               17,976.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เพำเวอร์คอมม์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกดั
17,976.00                     

บริษัท เพำเวอร์คอมม์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกดั
17,976.00                               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.46/62 ลว 30 ม.ค. 62

5
จ้ำงบ ำรุงรักษำตู้ดดูไอ

สำรเคมี
                10,165.00                10,165.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกดั
                      10,165.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกดั
                               10,165.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด.95/62 ลว 25 ม.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที ่    31     เดือน     มกรำคม   พ .ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

6
ซือ้เทอร์โมมิเตอร์แบบ

ดิจิตอล
                74,900.00                74,900.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ำกดั
                      74,900.00

บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั
                               74,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.44/62 ลว 30 ม.ค. 62

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

๑
เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่พฒันำเครือข่ำย
๘๓,๗๐๐.๐๐ ๘๓,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวชลิตำ  ใจสมคัร ๘๓,๗๐๐.๐๐ นำงสำวชลิตำ  ใจสมคัร ๘๓,๗๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๘/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

๒

เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่พฒันำพฤติกรรม

กำรบริโภค

๓๑,๙๒๐.๐๐ ๓๑,๙๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยนชุ  หำหลกั ๓๑,๙๒๐.๐๐ นำงสำวปิยนชุ  หำหลกั ๓๑,๙๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๙/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

๓
เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่สือ่สำรองค์กร
๕๒,๖๕๐.๐๐ ๕๒,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชยัภทัร  เปมะวภิำต ๕๒,๖๕๐.๐๐ นำยชยัภทัร  เปมะวภิำต ๕๒,๖๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๐/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

๔
เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่สือ่สำรองค์กร
๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๕,๐๐๐.๐๐ นำยธญัพิสิษฐ์  วชัรเสวี ๔๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๑/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

๕
เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่สือ่สำรองค์กร
๓๘,๕๕๐.๐๐ ๓๘,๕๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐ นำงสำวเกศินี  ใจปลืม้ ๓๘,๕๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๒/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

๖
เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่สือ่สำรองค์กร
๔๒,๕๔๐.๐๐ ๔๒,๕๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวธิดำรัตน์  สำลีวรรณ ๔๒,๕๔๐.๐๐ นำงสำวธิดำรัตน์  สำลีวรรณ ๔๒,๕๔๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๓/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

๗
เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่สำรสนเทศ
๑๐,๖๐๐.๐๐ ๑๐,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำกร  ผรณจินดำ ๑๐,๖๐๐.๐๐ นำงสำวณชัชำกร  ผรณจินดำ ๑๐,๖๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๔/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

๘
ส ำรวจควำมรู้และ

พฤติกรรมกำรบริโภค
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

นำงสำว กรัณฑรัตน์  บญุ

ชว่ยธนำสิทธ์ิ
๕๐๐,๐๐๐.๐๐

นำงสำว กรัณฑรัตน์  บญุชว่ยธ

นำสิทธ์ิ
๕๐๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๕/๒๕๖๒        วนัที ่

๒/๑/๒๕๖๒

วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม ...๒๕๖๒......

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

วนัที่…๒๕...เดือน....มกรำคม....พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

๙

ออกแบบและผลิต

แผ่นพบั เร่ือง ฉลำก

โภชนำกำร

๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง
ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแหง่

ประเทศไทย จ ำกดั
๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแหง่

ประเทศไทย จ ำกดั
๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๖/๒๕๖๒        วนัที ่

๑๗/๑/๒๕๖๒

๑๐

โพลมำตรำฐำน

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซเูปอร์โพล จ ำกดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บ.ซเูปอร์โพล จ ำกดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๗/๒๕๖๒        วนัที ่

๑๗/๑/๒๕๖๒

๑๑ เหมำรถบสัปรับอำกำศ ๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ธนชัวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกดั ๒๙,๐๐๐.๐๐ บ.ธนชัวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ำกดั ๒๙,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๘/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๑/๑/๒๕๖๒

๑๒

เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์

ในหนงัสือ วนันกัข่ำว 

62

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.นกัทุง่เทีย่ว จ ำกดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ บ.นกัทุง่เทีย่ว จ ำกดั ๕๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๕๙/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๑/๑/๒๕๖๒

๑๓ ซอ่มเคร่ืองพิมพ์ ๑๓,๔๙๐.๐๐ ๑๓,๔๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลำย ๑๓,๔๙๐.๐๐ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลำย ๑๓,๔๙๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๖๐/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๓/๑/๒๕๖๒

๑๔ ซือ้เคร่ืองเจำะกระดำษ ๘,๕๑๒.๐๐ ๘,๕๑๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๒๑,๐๖๔.๙๕ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๒๑,๐๖๔.๙๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๑๐/๒๕๖๒        วนัที ่

๑๗/๑/๒๕๖๒

๑๕

ผลิตสือ่ควำมรู้ชดุ

รูปแบบกำรพฒันำ

พฤติกรรมกำรบริโภค

๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ

ส ำนกังำนกิจกำรโรงพิมพ์ 

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำน

ศกึ ในพระบรมรำชปูถมัภ์

๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

ส ำนกังำนกิจกำรโรงพิมพ์ 

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศกึ 

ในพระบรมรำชปูถมัภ์

๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

     สญัญำที ่๑๔/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๐/๑๑/๒๕๖๑

๑๖

โครงกำรอย.ร่วมใจ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

 สูก่รมสขุภำพดี(อย.

fit&ferm)

๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๑,๐๒๐,๗๘๐.๐๐ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๑,๐๒๐,๗๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

     สญัญำที ่๑๗/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๙/๑๑/๒๕๖๑

๑๗

โครงกำรอย.ร่วมใจ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

 สูก่รมสขุภำพดี(อย.

fit&ferm)

๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๑,๐๒๐,๗๘๐.๐๐ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๑,๐๒๐,๗๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

     สญัญำที ่๒๐/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๔/๑๒/๒๕๖๑



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

๑๘

โครงกำรอย.ร่วมใจ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

 สูก่รมสขุภำพดี(อย.

fit&ferm)

๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๑,๐๒๐,๗๘๐.๐๐ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๑,๐๒๐,๗๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

     สญัญำที ่๒๖/๒๕๖๒        วนัที่

 ๔/๑/๒๕๖๒

๑๙
ประชำสมัพนัธ์ข้อมลู

เร่งดว่น
๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๒,๕๙๐,๔๗๐.๐๐ โนวำอินเตอร์แอ็ด จ ำกดั ๒,๕๙๐,๔๗๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

     สญัญำที ่๒๘/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๖/๑๒/๒๕๖๑

๒๐

โครงกำรเด็กไทนบริ

โภคปลอดภยัหำ่งไกล

โรค NCDs(อย.น้อย)

๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ บ.นำรำซีซเท็ม ๑,๐๒๐,๗๘๒.๐๐ บ.นำรำซีซเท็ม ๑,๐๒๐,๗๘๒.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

     สญัญำที ่๓๐/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๑/๑/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนข้อมลู 57,660.00 57,660.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอศลัยำ รอดจีรำ 57,660.00 นำงสำวอศลัยำ รอดจีรำ 57,660.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.26/2562 ลว.3 มค.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนธรุกำรฯ 56,310.00 56,310.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวระววีรรณ ปรำนพรม 56,310.00 นำงสำวระววีรรณ ปรำนพรม 56,310.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.27/2562 ลว.3 มค.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่ 6 กมุภำพนัธ์ 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

3 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนธรุกำรฯ 59,280.00 59,280.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำพร แป้นกลม 59,280.00 นำงสำวประภำพร แป้นกลม 59,280.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.28/2562 ลว.3 มค.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จดัจ้ำงท ำงำนพสัดกุำรจดัซือ้/จดัจ้ำง73,485.00 73,485.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวไพรินทร์ โศภณ 73,485.00 นำงสำวไพรินทร์ โศภณ 73,485.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ. 29/2562 ลว.3 มค.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 11,646.95 11,646.95 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) 11,646.95 บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) 11,646.95  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.8/2562 ลว.30 มค.62

จ ำนวน 2 รำยกำร  - เสนอรำคำเหมำะสม

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 84,379.13                84,379.13              เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 84,379.13 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 84,379.13 บำท
รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 7/2562

ลว. 14 ม.ค.62

2
ซือ้กระดำษ A4 จ ำนวน

 350 รีม
32,207.00                32,207.00              เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเจอร์จี จ ำกดั
32,207 บำท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเจอร์จี จ ำกดั
32,207 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 8/2562

ลว. 25 ม.ค.62

3

จ้ำงซอ่มแซม

เคร่ืองปรับอำกำศ 

หมำยเลขครุภณัฑ์ ส.

3/56 อ.

1,605.00                  1,605.00                เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 1,605 บำท ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 1,605 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ บจส. 76/2562

ลว. 18 ม.ค.62

4

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 

ม.44 

(ม.ค.-พ.ค.62)

75,000.00                75,000.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวรมณีย์  กระแซง 75,000 บำท นำงสำวรมณีย์  กระแซง 75,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 77/2562

ลว. 23 ม.ค.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเคร่ืองส ำอำง).......

วนัที ่ 31  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

5

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 

ม.44 

(ม.ค.-พ.ค.62)

75,000.00                75,000.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนนันภสั  ใจจิต 75,000 บำท นำงสำวนนันภสั  ใจจิต 75,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 78/2562

ลว. 23 ม.ค.62

6

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 

ม.44 

(ม.ค.-พ.ค.62)

75,000.00                75,000.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจิรัชญำ  หลำ่ยสอง 75,000 บำท นำงสำวจิรัชญำ  หลำ่ยสอง 75,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 79/2562

ลว. 23 ม.ค.62

7

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 

ม.44 

(ม.ค.-พ.ค.62)

80,000.00                80,000.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพรพรรณ  เตชะบญุญะ 80,000 บำท นำงสำวพรพรรณ  เตชะบญุญะ 80,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 80/2562

ลว. 23 ม.ค.62

8

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 

ม.44 

(ม.ค.-พ.ค.62)

80,000.00                80,000.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวววิรรณี พำนิช 80,000 บำท นำงสำวววิรรณี พำนิช 80,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 81/2562

ลว. 23 ม.ค.62

9

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 53,920.00                53,920.00              เฉพำะเจำะจง

นำยสรศกัดิ ์ ทองยน่ 53,920 บำท นำยสรศกัดิ ์ ทองยน่ 53,920 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 82/2562

ลว. 30 ม.ค.62

10

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 84,560.00                84,560.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจิรำภรณ์  พลขนัธ์ 84,560 บำท นำงสำวจิรำภรณ์  พลขนัธ์ 84,560 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 83/2562

ลว. 30 ม.ค.62

11

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 93,240.00                93,240.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 93,240 บำท นำงสำวศิษฐ์ณพิชญ์  สีตบตุร 93,240 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 84/2562

ลว. 30 ม.ค.62

12

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 90,600.00                90,600.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศิรภสัสร  รอดทอง 90,600 บำท นำงสำวศิรภสัสร  รอดทอง 90,600 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 85/2562

ลว.30 ม.ค.62

13

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 75,320.00                75,320.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำววรีวรรณ  บญุประกอบ 75,320 บำท นำงสำววรีวรรณ  บญุประกอบ 75,320 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 86/2562

ลว. 30 ม.ค.62

14

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 83,800.00                83,800.00              เฉพำะเจำะจง

นำงจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 83,800 บำท นำงจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 83,800 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 87/2562

ลว. 30 ม.ค.62

15

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 63,600.00                63,600.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเบญจวรรณ  งำมวนั 63,600 บำท นำงสำวเบญจวรรณ  งำมวนั 63,600 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 88/2562

ลว. 30 ม.ค.62

16

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 75,800.00                75,800.00              เฉพำะเจำะจง

นำยกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 75,800 บำท นำยกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 75,800 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 89/2562

ลว. 30 ม.ค.62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

17

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-เม.ย. 62) 25,500.00                25,500.00              เฉพำะเจำะจง

นำยวงศธร  พรรณวญิำณ 25,500 บำท นำยวงศธร  พรรณวญิำณ 25,500 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 90/2562

ลว. 30 ม.ค.62

18

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-พ.ค. 62) 63,600.00                63,600.00              เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 63,600 บำท นำงสำวชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 63,600 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 91/2562

ลว. 30 ม.ค.62

19

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ก.พ-มี.ค 62) 20,000.00                20,000.00              เฉพำะเจำะจง
นำงสำวธนำภรณ์  เชือ้เมือง

พำน
20,000 บำท นำงสำวธนำภรณ์  เชือ้เมืองพำน 20,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 92/2562

ลว. 31 ม.ค.62

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 22,500.00                22,500.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบ๊กเฮ้ำส์ หจก.นทันิต แบ๊กเฮ้ำส์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.ว.30/62

150 ใบ  = 22,500 บำท  = 22,500 บำท ลว. 2 มค.62

2 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ 18,000.00                18,000.00              เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.ว. 31/62

150 เลม่  = 18,000 บำท  = 18,000 บำท ลว.4 มค.62

3 จ้ำงเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง 4,580.67                  4,580.67                เฉพำะเจำะจง บ.สยำม พระรำม 5 จก. บ.สยำม พระรำม 5 จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.ว. 32/62

รถ นง-6619 นนทบรีุ  = 4,580.67  = 4,580.67 ลว. 17 มค.62

4 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนกลุม่ 42,000.00                42,000.00              เฉพำะเจำะจง นส.ฐิติวรรณ ร่ืนจิตต์ นส.ฐิติวรรณ ร่ืนจิตต์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว.33/62

ก ำหนดมำตรฐำนวตัถอุนัตรำย  = 42,000 บำท  = 42,000 บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 28 มค.62

5 จดัซือ้ตู้ท ำน ำ้เย็น 1 ตู้ 5,446.30                  5,446.30                เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ  - ใบสัง่ซือ้ บซ.ว.6/62

 = 5,446.30 บำท  = 5,446.30 บำท ลว. 29 มค.62

6 ชำ่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 46,000.00                46,000.00              เฉพำะเจำะจง บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก. บ.ดิทโต้ ประเทศไทย จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจ.ว. 34/62

กมุภำพนัธ์ - กนัยำยน 2562 (มหำชน)    = 46,000 บำท (มหำชน)    = 46,000 บำท ลว. 30 มค.62

ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่....31.. เดือน .มกรำคม..... พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีห่รือวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000.00 30,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวหิรัญญำ สงเสิด นำงสำวหิรัญญำ สงเสิด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.30/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่7 มกรำคม 2562

2 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000.00 30,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำยพลำพร   ปรำบพรม นำยพลำพร   ปรำบพรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.32/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่7 มกรำคม 2562

3 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000.00 30,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวช่ืนกมล  เบญจกลุ นำงสำวช่ืนกมล  เบญจกลุ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.33/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่7 มกรำคม 2562

4 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000.00 30,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวพนิตำ  หม่ืนสวสัดิ์ นำงสำวพนิตำ  หม่ืนสวสัดิ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.34/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่7 มกรำคม 2562

5 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000.00 30,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวนำรีรัตน์ เสถียนสนุทร นำงสำวนำรีรัตน์ เสถียนสนุทร  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.35/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่7 มกรำคม 2562

6 จดัจ้ำงพนกังำนเพ่ือขนย้ำยของกลำง20,000.00 20,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำยปัญญำ ภำคสำรศรี นำยปัญญำ ภำคสำรศรี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.36/2562

เสนอรำคำ 20,000 บำท รำคำจ้ำง  20,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่23 มกรำคม 2562

7 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 20,000.00 20,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำว ณิชชำ ศศิวจัน์ไพสิฐ นำงสำว ณิชชำ ศศิวจัน์ไพสิฐ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.37/2562

เสนอรำคำ 20,000 บำท รำคำจ้ำง  20,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่30 มกรำคม 2562

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.....มกรำคม 2562...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จดักำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภำพ (ศรป.)......

วนัที่...31.....เดือน....มกรำคม...พ.ศ....2562...

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

วนัที ่31 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

1 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอ

และค ำแนะน ำที่

เก่ียวกบักำรอนญุำต

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

165,000.- บำท 165,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงวไิล บณัฑิตำนกุลู 

รำคำทีเ่สนอ 165,000.- บำท

นำงวไิล บณัฑิตำนกุลู 

รำคำทีจ้่ำง 165,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 52/2562

3 ม.ค.62

2 จ้ำงเหมำบริกำรในกำร

จดัท ำข้อมลูในกำรให้

ค ำแนะน ำหรือค ำ

วนิิจฉัยด้ำนผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

150,000.- บำท 150,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชำพล รัตนพนัธุ์

รำคำทีเ่สนอ 150,000.- บำท

นำยชำพล รัตนพนัธุ์

รำคำทีจ้่ำง 150,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 53/2562

3 ม.ค.62

3 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และ

ให้บริกำรข้อมลู

36,000.- บำท 36,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ปภำว ีพึง่พินิจ

รำคำทีเ่สนอ 36,000.- บำท

น.ส.ปภำว ีพึง่พินิจ

รำคำทีเ่สนอ 36,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 54/2562

7 ม.ค.62

4 จ้ำงจดัท ำและ

ตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกบัเอกสำรกำร

เบกิจำ่ยเงิน

72,450.- บำท 72,450.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำทีเ่สนอ 72,450.- บำท

นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำทีจ้่ำง 72,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 55/2562

7 ม.ค.62

5 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

สำรบรรณและเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

34,150.- บำท 34,150.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสิรวชิญ์ สทุธิประภำ

รำคำทีเ่สนอ 34,150.- บำท

นำยสิรวชิญ์ สทุธิประภำ

รำคำทีจ้่ำง 34,150.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 56/2562

7 ม.ค.62

6 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

สำรบรรณและเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

29,200.- บำท 29,200.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสำวกิำ ศรีอุน่ดี

รำคำทีเ่สนอ 29,200.- บำท

นำงสำวสำวกิำ ศรีอุน่ดี

รำคำทีจ้่ำง 29,200.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 57/2562

7 ม.ค.62

7 จ้ำงจดัท ำเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

และเอกสำรเก่ียวกบั

กำรเบกิจำ่ยเงิน

28,500.- บำท 28,500.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลกัษณ์ เกิดศรี

รำคำทีเ่สนอ 28,500.- บำท

นำงสำวเสำวลกัษณ์ เกิดศรี

รำคำทีจ้่ำง 28,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 58/2562

7 ม.ค.62

8 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

สำรบรรณและเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

32,650.- บำท 32,650.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวปรำรถนำ พงษ์คะเชน

รำคำทีเ่สนอ 32,650.- บำท

 นำงสำวปรำรถนำ พงษ์คะเชน

รำคำทีจ้่ำง 32,650.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 59/2562

7 ม.ค.62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

9 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือ

สนบัสนนุกำรขึน้

ทะเบยีนต ำรับยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

48,150.- บำท 48,150.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวสรวย์ี ปวณีด ำรง

รำคำทีเ่สนอ 48,150.- บำท

 นำงสำวสรวย์ี ปวณีด ำรง

รำคำทีจ้่ำง 48,150.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 60/2562

7 ม.ค.62

10 จ้ำงจดัท ำข้อมลูใน

กำรด ำเนินกำรเพ่ือ

สนบัสนนุกำรให้

ค ำแนะน ำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

48,150.- บำท 48,150.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวนำรีรัตน์ คงเพชร

รำคำทีเ่สนอ 48,150.- บำท

 นำงสำวนำรีรัตน์ คงเพชร

รำคำทีจ้่ำง 48,150.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 61/2562

7 ม.ค.62

11 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือ

สนบัสนนุกำร

ด ำเนินกำรให้

ค ำแนะน ำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

47,250.- บำท 47,250.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง

รำคำทีเ่สนอ 47,250.- บำท

 นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง

รำคำทีจ้่ำง 47,250.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 62/2562

7 ม.ค.62

12 จ้ำงจดัท ำข้อมลูใน

กำรด ำเนินกำรเพ่ือ

สนบัสนนุผลิตภณัฑ์

สขุภำพทีเ่ป็นนวตักรรม

52,980.- บำท 52,980.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวนนัณภชัสรณ์ กำมะ

รำคำทีเ่สนอ 52,980.- บำท

นำงสำวนนัณภชัสรณ์ กำมะ

รำคำทีจ้่ำง 52,980.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 63/2562

7 ม.ค.62

13 จ้ำงจดัท ำข้อมลู 

ประเมินข้อมลูยำ และ

ทบทวนข้อมลูยำ

90,450.- บำท 90,450.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววริำกร ฉัตรมงคลพร

รำคำทีเ่สนอ 90,450.- บำท

นำงสำววริำกร ฉัตรมงคลพร

รำคำทีซื่อ้ 90,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 64/2562

7 ม.ค.62

14 จ้ำงจดัท ำข้อมลู 

ประเมินข้อมลูยำ และ

ทบทวนข้อมลูยำ

90,450.- บำท 90,450.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธนพงษ์  เธียรพำติ

รำคำทีเ่สนอ 90,450.- บำท

นำยธนพงษ์  เธียรพำติ

รำคำทีซื่อ้ 90,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 65/2562

7 ม.ค.62

15 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำ 

ประเมินข้อมลูยำ และ

ทบทวนข้อมลูยำ

159,450.- บำท 159,450.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีเ่สนอ 159,450.- บำท

นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำทีซื่อ้ 159,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 66/2562

7 ม.ค.62

16 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและ

สืบค้นข้อมลูยำ

41,350.- บำท 41,350.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวศภุวรรณ เรืองพฒุ

รำคำทีเ่สนอ 41,350.- บำท

นำงสำวศภุวรรณ เรืองพฒุ

รำคำทีจ้่ำง 41,350.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 67/2562

7 ม.ค.62

17 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและ

สืบค้นข้อมลูยำ

52,300.- บำท 52,300.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำทีเ่สนอ 52,300.- บำท

นำงสำวชยำภำ ไชยศรี

รำคำทีจ้่ำง 52,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 68/2562

7 ม.ค.62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงและรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

18 จ้ำงซอ่มคอมพิวเตอร์

และจอภำพแสดงผล

ส ำหรับคอมพิวเตอร์

7,200.- บำท 7,200.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีเ่สนอ 7,200.- บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีจ้่ำง 7,200.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 69/2562

7 ม.ค.62

19 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และ

ให้บริกำรข้อมลู

26,700.- บำท 26,700.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำทีเ่สนอ 26,700.- บำท

นำงสำวกมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำทีจ้่ำง 26,700.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 70/2562

7 ม.ค.62


