แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน) กลุม่ ตรวจสอบภำยใน
วันที่ 24 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

(2)

(3)

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
(6)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

(9)

(10)

(7)

(8)

ไม่มีผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในเดือน พฤษภำคม 2562

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........
วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบ สชร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซอื ้ หรือจ้ าง

รายชื่อ

ผู้ท่ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

1 ซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

10,325.50 บ.

10,325.50 บ. เฉพำะเจำะจง

10,325.50 บ. ร้ ำนฐำปณีย์ แอร์ เซอร์ วิส

ร้ ำนฐำปณีย์ แอร์ เซอร์ วิส

10,325.50 บ. มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี

ใบสัง่ จ้ ำงเลขที่ ก.พ.ร. 8/2562
ลงวันที่ 14 พ.ค. 62

2 ซื ้อลูกล้ อสำหรับรถเข็น

941.60

941.60 เฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ ำ

941.60 กิจเจริญกำรค้ ำ

941.60 มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี

บันทึกข้ อควำม ที่ สธ 1014/191
ลงวันที่ 22 พ.ค. 62

3 จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

50,000.00 บ.

50,000.00 บ. เฉพำะเจำะจง

50,000.00 บ. น.ส.ธนัฐกำญจน์ พันธ์มฆั วำฬ

น.ส.ธนัฐกำรจน์ พันธ์มฆั วำฬ

50,000.00 บ. ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสัง่ จ้ ำงเลขที่ ก.พ.ร. 9/2562
ลงวันที่ 27 พ.ค.. 62

แบบ สขร. ๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤษภำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่
1

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง
จ้ ำงติดตั ้งเสำจรำจลและยำง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรือจ้ ำง
31,244.-บำท

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

31,244.-บำท

เฉพำะเจำะจง

วันที่ 4 มิถนุ ำคม 2562
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

บริ ษัท ตั ้งรุ่งเรือง จำกัด

31,244.-บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรือง จำกัด

31,244.-บำท

ชะลอควำมเร็ว

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 196/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 8 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
2

จ้ ำงเตรียมสถำนที่ในกำร

76,400.-บำท

76,400.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยประพันธ์ ขิมพลัม

76,400.-บำท

นำยประพันธ์ ขิมพลัม

76,400.-บำท

รับแล้ วครอบครองกัญชำ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 197/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
3

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

69,760.-บำท

69,760.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำงธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดำ

69,760.-บำท

นำงธันว์ธร หงษ์ ทรัพย์ดำ

69,760.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 198/2562

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
4

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

84,960.-บำท

84,960.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยนิคม กล่อมทอง

84,960.-บำท

นำยนิคม กล่อมทอง

84,960.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 199/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
5

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

52,160.-บำท

52,160.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยมำนิตย์ ศรีม่วง

52,160.-บำท

นำยมำนิตย์ ศรีม่วง

52,160.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 200/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
6

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

37,800.-บำท

37,800.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ชื่นกมล จิตจำนงค์

37,800.-บำท

น.ส.ชื่นกมล จิตจำนงค์

37,800.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 201/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
7

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

40,400.-บำท

40,400.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

40,400.-บำท

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

40,400.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 202/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
8

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

30,000.-บำท

30,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.สิริพร จัตร์ กญำติ

30,000.-บำท

น.ส.สิริพร จัตร์ กญำติ

30,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 203/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
9

จ้ ำงทำป้ำยสแตนเลสเขียน

7,000.-บำท

7,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรื องมำก

7,000.-บำท

นำยพงศกร เรื องมำก

7,000.-บำท

ข้ อควำม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 204/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
10

ตีเส้ นจรำจลและทำสีขอบ

63,461.70 บำท

63,461.70 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท ตั ้งรุ่งเรือง จำกัด

63,461.70 บำท

บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรือง จำกัด

63,461.70 บำท

ฟุตบำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 205/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
11

จ้ ำงรถโดยสำรปรับอำกำศ
2 คัน

60,000.-บำท

60,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท คณำยนต์ เบสท์
แทรเวิลฯ

60,000.-บำท

บริ ษัท คณำยนต์ เบสท์
แทรเวิลฯ

60,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 206/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลำดับที่

12

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2 คัน

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

16,800.-บำท

16,800.-บำท

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

นำยอำทิตย์ คุตะพันธ์

16,800.-บำท

นำยอำทิตย์ คุตะพันธ์

16,800.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 207/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
13

จ้ ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข

5,885.-บำท

5,885.-บำท

เฉพำะเจำะจง

หจก. พระนครออโต้ แอร์

5,885.-บำท

หจก. พระนครออโต้ แอร์

5,885.-บำท

ทะเบียน นง - 5928 นม.

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 208/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
14

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

70,031.50 บำท

70,031.50 บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วิส

70,031.50 บำท

ร้ ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วิส

70,031.50 บำท

ห้ องประชุมชัยนำทนเรนทร
อำคำร 1 ชั ้น 1 ฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 210/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

15

จ้ ำงทำป้ำยแสตนเลส์ต

10,272.-บำท

10,272.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอสเซนซ์ คลอลิตี ้ อำร์ ต

10,272.-บำท

ร้ ำนเอสเซนซ์ คลอลิตี ้ อำร์ ต

10,272.-บำท

จำนวน 1 ป้ำย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 211/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
16

ทำกระเป๋ ำใส่เอกสำร 71 ใบ

7,100.-บำท

7,100.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ศูนย์สง่ เสริมอำชีพคนพิกำร

7,100.-บำท

ศูนย์สง่ เสริ มอำชีพคนพิกำร

7,100.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 212/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
17

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

9,000.-บำท

9,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส. สมิตำ เมืองงำม

9,000.-บำท

น.ส. สมิตำ เมืองงำม

9,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 213/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
18

ซื ้อเครื่ องปรับอำกำศ

28,500.-บำท

28,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

28,500.-บำท

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

28,500.-บำท

18,800 BTU จำนวน
1 เครื่ อง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 57/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 3 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

19

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ระบบกล้ อง

459,800.-บำท

459,800.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน ไอคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิส

459,800.-บำท

ร้ ำน ไอคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิส

459,800.-บำท

วงจรปิ ด จำนวน 14 รำยกำร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 58/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 14 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
20

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ

8,292.50บำท

8,292.50บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด

8,292.50บำท

บริ ษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด

8,292.50บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 59/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

(บำท)

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
21

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน

34,089.-บำท

34,089.-บำท

เฉพำะเจำะจง

26 รำยกำร

บริ ษัท ป.รำชำ ออโต้

34,089.-บำท

บริ ษัท ป.รำชำ ออโต้

เซอร์ วิส จำกัด

34,089.-บำท

เซอร์ วิส จำกัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 60/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
22

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ชดุ โต๊ ะ เก้ ำอี ้

88,810.-บำท

88,810.-บำท

เฉพำะเจำะจง

จำนวน 4 รำยกำร

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด

88,810.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด

เอ็นเค โปรเกรส

เอ็นเค โปรเกรส

88,810.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 61/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน พฤษภำคม 2562
ลำดับที่
1

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง
จ้ ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ ำเล่มพจำนุกรมผลผลิต

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรือจ้ ำง
1,887.48

รำคำกลำง
1,887.48

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง

กิจกรรมของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.139/62

เสนอรำคำ 1,887.48 บำท

รำคำจ้ ำง 1,887.48 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562

และยำ

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

2

จ้ ำงดำเนินกำรจัดทำ e - book สรุปกำร

80,000

80,000

เฉพำะเจำะจง

ประชุมวิชำกำรงำนคุ้มครองผู้บริ โภค

บริ ษัท บอร์ น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

บริ ษัท บอร์ น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.140/62

เสนอรำคำ 80,000 บำท

รำคำจ้ ำง 80,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
3

ซื ้อวัสดุสำนักงำน

23,625.60

23,625.60

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด

บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บซ.ช.141/62

เสนอรำคำ 23,625.60 บำท

รำคำจ้ ำง 23,625.60 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
4

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร Basic Pharmacovigilance
Training Workshop ฯ

2,516.64

2,516.64

เฉพำะเจำะจง

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.142/62

เสนอรำคำ 1,887.48 บำท

รำคำจ้ ำง 1,887.48 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

(บำท)

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
5

จ้ ำงจัดทำหลักพัฒนำบุคลำกร อย.ก้ ำวสูเ่ วที

120,000

120,000

เฉพำะเจำะจง

สำกลฯ

นำงสำวรัฐพร อินประมูล

นำงสำวรัฐพร อินประมูล

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.143/62

เสนอรำคำ 120,000 บำท

รำคำจ้ ำง 120,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
6

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

14,177.50

14,177.50

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.144/62

เสนอรำคำ 14,177.50 บำท

รำคำจ้ ำง 14,177.50 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
7

จ้ ำงลูกจ้ ำงเหมำโครงกำรวิเครำะห์ระบบงำน

48,000

48,000

เฉพำะเจำะจง

คุ้มครองผู้บริ โภคด้ ำนผลิตภัณฑ์

นำงสำวสุพฒ
ั นำ ดำบชัยธง

นำงสำวสุพฒ
ั นำ ดำบชัยธง

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.145/62

เสนอรำคำ 48,000 บำท

รำคำจ้ ำง 48,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ
วันที่ 31 พฤษภำคม 2562
ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ

ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง

1

2

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครัง้ ที่ 2

จ้ ำงซ่อมเปลีย่ นหลอดโปรเจคเตอร์

1,996,100

28,000

2,000,000 e-bidding

28,000 เฉพำะเจำะจง

ห้ องประชุมชัยนำทนเรนทร อำคำร 1 ชั ้น 1
3

จ้ ำงซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

6,848

6,848 เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท โฟทีก้ำ จำกัด

บริ ษัท โฟทีก้ำ จำกัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บซ.ศ. 12/2562

รำคำที่เสนอ 1,996,100 บำท

รำคำที่ตกลงซื ้อ 1,996,000 บำท

ภำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้
วันทีฯ)่ 22 พฤษภำคม. 2562

นำยพงศกร เรืองมำก

นำยพงศกร เรื องมำก

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจ.ศ. 43 /2562

รำคำที่เสนอ 28,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ ำง 28,000 บำท

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ

บริ ษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์

บริ ษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจ.ศ. 44 /2562

เน็ตเวิร์ค จำกัด

เน็ตเวิร์ค จำกัด

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ

รำคำที่เสนอ 6,848 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ ำง 6,848 บำท

วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

วันที่ 8 พฤษภำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

4

5

6

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนด้ ำนธุรกำร (มิย.-กย.62)

88,840

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนด้ ำนธุพสั ดุ (มิย.-กย.62)

จ้ ำงโครงกำรติดตั ้งจุดให้ บริกำรระบบ

81,840

8,400,000

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

(บำท)
88,840 เฉพำะเจำะจง

81,840 เฉพำะเจำะจง

8,549,700 e-bidding

น.ส.นวรัตน์ พะลำยะสุต

น.ส.นวรัตน์ พะลำยสุต

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจ.ศ. 45/2562

รำคำที่เสนอ 88,840 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ ำง 88,840 บำท

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ

น.ส.หทัยรัตน์ ละเต็บซัน

น.ส.หทัยรัตน์ ละเต็บซัน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจ.ศ. 46/2562

รำคำที่เสนอ 81,840 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ ำง 81,840 บำท

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ

วันที่ 30 พฤษภำคม 2562

วันที่ 30 พฤษภำคม 2562

บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
สัญญำจ้ ำง เลขที่ 49/2562

เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ พร้ อมตั ้งค่ำให้ มี

(มหำชน)

(มหำชน)

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้
วันทีฯ)่ 23 พฤษภำคม 2562

ควำมมัน่ คงปลอดภัยในกระบวนกำร

รำคำที่เสนอ 8,453,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ ำง 8,400,000 บำท

พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำและยำ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 256๒
ชื่อหน่วยงำน......สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์.......
วันที่ ๕ เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 256๒

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

๑

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อพร้ อมเปลีย่ นไส้ กรอง
เครื่ องทำน ้ำร้ อน-น ้ำเย็น

5,440.00

5,440.00

๒

ขออนุมตั ิจ้ำงดำเนินกำรเกี่ยวกับ
รถยนต์ต้ ู หมำยเลข นง 6617

19,907.35

๓

ขออนุมตั ิจ้ำงซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่ องพิมพ์)

๔

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

และรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ มำร์ ท จำกัด
เสนอรำคำ ๕,๔๔๐ บำท

บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ มำร์ ท จำกัด
เสนอรำคำ ๕,๔๔๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๘/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๑๔

19,907.35

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท สยำมพระรำม ๕ จำกัด
เสนอรำคำ ๑๙,๙๐๗.๓๕ บำท

บริ ษัท สยำมพระรำม ๕ จำกัด
เสนอรำคำ ๑๙,๙๐๗.๓๕ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๑/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๑

2,800.00

2,800.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ
รำคำ ๒,๘๐๐ บำท

ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ
รำคำ ๒,๘๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๒/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๑

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร

55,400.00

55,400.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ วิริยะเมธำนนท์
เสนอรำคำ ๕๕,๔๐๐ บำท

นำยธเนศ วิริยะเมธำนนท์
เสนอรำคำ ๕๕,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๓/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๑

๕

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร

20,000.00

20,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ มหำ
เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

นำยวิทยำ มหำ
เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๔/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๑

๖

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร (ม.44)

40,000.00

40,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจงรัก เลี ้ยงถนอม
เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวจงรัก เลี ้ยงถนอม
เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๓๕/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒

๗

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงติดตังฟิ
้ ล์มกรองแสง ณ
กองควบคุมเครื่ องดมือแพทย์

22,256.00

22,256.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด เสนอรำคำ ๒๒,๒๕๖ บำท

บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
เสนอรำคำ ๒๒,๒๕๖ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๖/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๗

๘

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร (ม.44)

40,000.00

40,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐพัชร์ สัมฤทธิ์กิจ
เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวณัฏฐพัชร์ สัมฤทธิ์กิจ
เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๓๗/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๑๓

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

(บำท)

๙

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงรถยนต์ต้ ปู รับอำกำศ
พร้ อมพนักงำนขับรถ

11,360.00

11,360.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอรำคำ
๑๑,๓๖๐ บำท

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอรำคำ
๑๑,๓๖๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๘/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๒

๑๐

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร (ม.44)

72,000.00

72,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๗๒,๐๐๐ บำท

นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๗๒,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๓๙/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๑

๑๑

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร (ม.44)

72,000.00

72,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณทิตำ วสุนธรำนิติกลุ
เสนอรำคำ ๗๒,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณทิตำ วสุนธรำนิติกลุ
เสนอรำคำ ๗๒,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๔๐/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๑

๑๒

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร (ม.44)

80,000.00

80,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกั ดิ์ สุขกิจ เสนอ
รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

นำยเกียรติศกั ดิ์ สุขกิจ เสนอ
รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๔๑/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๒

๑๓

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร

86,040.00

86,040.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิ ตยำภรณ์ ศรี ทอง
เสนอรำคำ 86,040 บำท

นำงสำวฐิ ตยำภรณ์ ศรีทอง
เสนอรำคำ 86,040 บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๔๒/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๒

๑๔

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร

63,080.00

63,080.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉกำจ แมลงภูท่ อง เสนอ
รำคำ๖๓,๐๘๐ บำท

นำยฉกำจ แมลงภูท่ อง เสนอ
รำคำ๖๓,๐๘๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๔๓/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๒

๑๕

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร

32,000.00

32,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภูเบศร พันธรักษ์ เสนอ
รำคำ ๓๒,๐๐๐ บำท

นำยภูเบศร พันธรักษ์ เสนอรำคำ
๓๒,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๔๔/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๒

๑๖

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำร

85,200.00

85,200.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ
เสนอรำคำ ๘๕,๒๐๐ บำท

นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ
เสนอรำคำ ๘๕,๒๐๐ บำท

จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๑๔๕/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๗

๑๗

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
ประชุม

1,000.00

1,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ก๊ อปปี ป้ ริ น้
เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

ร้ ำน ก๊ อปปี ป้ ริ น้
เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๖/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๘

๑๘

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
ประชุม

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ก๊ อปปี ป้ ริ น้
เสนอรำคำ ๒,๐๐๐ บำท

ร้ ำน ก๊ อปปี ป้ ริ น้
เสนอรำคำ ๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๗/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๘

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

(บำท)

๑๙

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำจัดทำโครงกำรจัดทำ
แนวทำงกำรประเมินเอกสำรทำง
วิชำกำรของผลิตภัณฑ์ คมพ. ในรูปแบบ
CSDT

45,000.00

45,000.00

๒๐

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
ประชุม

3,000.00

๒๑

ขออนุมตั ิจ้ำงซ่อมพร้ อมเปลีย่ นอะไหล่
ประตูทำงเข้ ำสำนักงำน

2,140.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท คอร์ เทค อินโนเวชัน่ จำกัด
เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

บริ ษัท คอร์ เทค อินโนเวชัน่ จำกัด
เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๘/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๘

3,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ก๊ อปปี ป้ ริ น้
เสนอรำคำ ๓,๐๐๐ บำท

ร้ ำน ก๊ อปปี ป้ ริ น้
เสนอรำคำ ๓,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๙/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๙

2,140.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด เสนอรำคำ ๒,๑๔๐ บำท

บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
เสนอรำคำ ๒,๑๔๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๐/๒๕๖๒
พฤษภำคม ๒๕๖๒

ลว. ๓๑

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
ชื่อหน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 5 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อจัดจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

จ้ ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นง 5194 นบ

10,000.00

10,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน ติวำนนท์ยำนยนต์

2

ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำร 80แกรม ขนำด
A4

46,010.00

46,010.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์ จี จำกัด

3

จ้ ำงเหมำดำเนินกำรรับแจ้ งกำร
ครอบครองกัญชำ

8,400.00

8,400.00

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 20,022
บำท

80,088.00

4

5

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 21,058
บำท

6

รำยชื่อ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
10,000.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ร้ ำน ติวำนนท์ยำนยนต์

10,000.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 84/62 ลว. 3 พค.62

46,010.00

บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์ จี จำกัด

46,010.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตซ 13/62 ลว. 8 พค.62

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวรรณพร ยูนศรีแดง

8,400.00

นำงวรรณพร ยูนศรี แดง

8,400.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 85/62 ลว. 10 พค.62

80,088.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุบลวรรณ ชินเกตุ

80,088.00

นำงสำวอุบลวรรณ ชินเกตุ

80,088.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 86/62 ลว. 30 พค.62

84,232.00

84,232.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำศ เภอบำงเข็ม

84,232.00

นำงสำวเบญจมำศ เภอบำงเข็ม

84,232.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 87/62 ลว. 30 พค.62

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 21,021
บำท

84,084.00

84,084.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทิวสั แสนสุข

84,084.00

นำยสุทิวสั แสนสุข

84,084.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 88/62 ลว. 30 พค. 62

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 16,963
บำท

67,852.00

67,852.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววีนำ รุ่ งรัตน์ จินดำหำญ

67,852.00

นำงสำววีนำ รุ่ งรัตน์ จินดำหำญ

67,852.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 89/62 ลว. 30 พค. 62

7

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 20,790
บำท

83,160.00

83,160.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ มุขะวำทิน

83,160.00

นำยสุริยำ มุขะวำทิน

83,160.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 90/62 ลว. 30 พค. 62

8

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 16,726
บำท

66,904.00

66,904.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพร สอนโพงำม

66,904.00

นำงสำวนิภำพร สอนโพงำม

66,904.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 91/62 ลว. 30 พค. 62

9

1

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 20,000
บำท

80,000.00

80,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณปภัช จิตกรชัยโชติ

80,000.00

นำงสำวณปภัช จิตกรชัยโชติ

80,000.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 92/62 ลว. 29 พค. 62

10

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 10,800
บำท

43,200.00

43,200.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววัชรำภรณ์ นันทบรร

43,200.00

นำงสำววัชรำภรณ์ นันทบรร

43,200.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 93/62 ลว. 29 พค. 62

11

จ้ ำงเหมำเจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูล จำนวน
4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 10,800
บำท

43,200.00

43,200.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนทีกำนด์ เพ็งยำ

43,200.00

นำงสำวนทีกำนด์ เพ็งยำ

43,200.00

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย
ใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 94/62 ลว. 29 พค. 62

12

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้ างในรอบเดือน......พฤษภาคม.........2562................................
(ชื่อหน่ วยงาน)..........................สานักอาหาร......................................
วันที่..........เดือน……...พค..........พ.ศ..............2562..............

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

1

จ้ ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ

18,000

18,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

18,000

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

18,000

2

จ้ ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ

18,000

18,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

18,000

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

18,000

3

จ้ ำงเดินสำยไฟฟ้ำฯ

27,820

27,820

เฉพำะเจำะจง

บ.ซันไชน์

27,820

บ.ซันไชน์

27,820

4

จ้ ำงซ่อมเครื่ องคอมฯ

2,461

2,461

เฉพำะเจำะจง

บ.ซันไชน์

2,461

บ.ซันไชน์

2,461

5

จ้ ำงทำสือ่

306,234.00

306,234.00

เฉพำะเจำะจง

บ.ฟิ วเจอร์

306,234.00

บ.ฟิ วเจอร์

306,234.00

6

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

600

600

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

600

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

600

7

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

7,297.40

7,297.40

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์แอร์

7,297.40

ฐำปนีย์แอร์

7,297.40

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บจ.อ.546/62

3 พฤษภำคม
2562

บจ.อ.547/62

3 พฤษภำคม
2562

บจ.อ.548/62

3 พฤษภำคม
2562

บจ.อ.549/62

3 พฤษภำคม
2562

บจ.อ.550/62

3 พฤษภำคม
2562

บจ.อ.551/62

8 พฤษภำคม
2562

บจ.อ.552/62

8 พฤษภำคม
2562

ลำดับที่

8

9

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

จ้ ำงซ่อมบำนประตู

จ้ ำงซ่อมรถตู้ นง-6623

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

11,984

11,984

เฉพำะเจำะจง

บ.อำชำ

11,984

บ.อำชำ

11,984

17,018.35

17,018.35

เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมพระรำม5

17,018.35

บ.สยำมพระรำม5

17,018.35

10

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

3,450.00

3,540.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

3,450.00

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

3,450.00

11

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

2,600

2,600

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,600

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,600

12

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

2,800

2,800

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,800

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,800

13

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

8,700

8,700

เฉพำะเจำะจง

นำยอัมริ นทร์ ทรงคะรักษ์

8,700

นำยอัมริ นทร์ ทรงคะรักษ์

8,700

14

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั

15

จ้ ำงซ่อมคอมพิวเตอร์

7,811

7,811

เฉพำะเจำะจง

บ.ซันไชน์

7,811

บ.ซันไชน์

7,811

16

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

18,000.00

18,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยฉัตรชัย บรรจง

18,000.00

นำยฉัตรชัย บรรจง

18,000.00

17

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฎิบตั ิงำน

11,000

11,000

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเบญจพร อัมจีน

10,000

นำงสำวเบญจพร อัมจีน

10,000

18

จ้ ำงทำตรงยำง

2,445.00

2,445.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

2,445.00

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

2,445.00

19

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฎิบตั ิงำน

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่นจรรยำ

45,000.00

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่นจรรยำ

45,000.00

20

ซื ้อวัสดุ สำนักงำน

69,036.40

69,036.40

เฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ ำ

69,036.40

กิจเจริ ญกำรค้ ำ

69,036.40

20

ซื ้อชุดทดสอบสำรเคมี

20,000.00

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนจีที พำณิชย์

20,000.00

ร้ ำนจีที พำณิชย์

20,000.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
บจ.อ.553/62
8 พฤษภำคม
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
2562
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
บจ.อ.554/62
15
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
พฤษภำคม 2562
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
บจ.อ.555/62
17
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
พฤษภำคม 2562
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
บจ.อ.556/62
23
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
พฤษภำคม 2562
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
บจ.อ.557/62
23
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
พฤษภำคม 2562
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
บจ.อ.558/62
23
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
พฤษภำคม 2562
งบประมำณ
ยกเลิกจ้ ำงไม่ทนั
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.559/62
23
พฤษภำคม 2562
บจ.อ.560/62
27
พฤษภำคม 2562
บจ.อ.561/62
27
พฤษภำคม 2562
บจ.อ.562/62
28
พฤษภำคม 2562
บจ.อ.563/62
28
พฤษภำคม 2562
บจ.อ.564/62
28
พฤษภำคม 2562
บซ.อ.45/62
21
พฤษภำคม 2562
บซ.อ.46/62
29
พฤษภำคม 2562

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.186/62 ลว 8 พ.ค. 62

สำนักด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ ำงเหมำรถตู้โดยสำร จ.เชียงรำย

2

เปลีย่ นถ่ำยน ้ำมันเครื่ องรถยนต์ กพ
7595

3
4

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง
12,000
5,495.52

จ้ ำงผู้ชว่ ยเจ้ ำหน้ ำที่กลุม่ ปรำบปรำม
และประสำนงำนกำรนำเข้ ำ-ส่งออก
ซื ้อชุดทดสอบอำหำร

รำคำกลำง
12,000

80,600.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
12,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกริช แสนมงคล

เฉพำะเจำะจง

บจก.สยำมนิสสันปั ตตำนี

11,000

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนุสดำรัตน์ อินอ่ำ

80,600.00

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรเภสัชกรรม

80,600.00

องค์กำรเภสัชกรรม

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท กิตติสทิ ธิ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด

11,235.00

บริ ษัท กิตติสทิ ธิ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด

5,495.52
11,000

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

5,495.52

บจก.สยำมนิสสันปั ตตำนี
11,000

5,495.52

นำงสำวนุสดำรัตน์ อินอ่ำ

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.187/62
พ.ค. 62

วันที่ 23

11,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.185/62 ลว. 1 พ.ค. 62

80,600.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บซ.ด.58/62 ลว 3 พ.ค. 62

11,235.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บซ.ด.59/62 ลว 17 พ.ค. 62

5

ซื ้อแบตเตอรี่ Raman

11,235.00

6

ซื ้อวัสดุวิทยำศำสตร์

7,781.68

7,781.68

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรเภสัชกรรม

7,781.68

องค์กำรเภสัชกรรม

7,781.68

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บซ.ด.60/62 ลว 17 พ.ค. 61

7

ชุดทดสอบอำหำร

5,785.00

5,785.00

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรเภสัชกรรม

5,785.00

องค์กำรเภสัชกรรม

5,785.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บซ.ด.61/62 ลว 24 พ.ค. 62

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทย
แลนด์) จำกัด

14,605.50

บริ ษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทย
แลนด์) จำกัด

14,605.50

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บซ.ด.62/62 ลว 29 พ.ค. 62

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อ หรื อจ้ ำง

8

ชุดทดสอบเครื่ องสำอำง

14,605.50

11235.00

12,000

นำยกริ ช แสนมงคล

14,605.50

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤษภำคม...๒๕๖๒......
(ชื่อหน่วยงำน)...............กองพัฒนำศักยภำพผู้บริ โภค.................
วันที่…๒๔...เดือน…พฤษภำคม...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

๑

เหมำปฏิบตั ิงำนของกลุม่ พัฒนำ
พฤติกรรมกำรบริโภค

๕๘,๐๐๐.๐๐

๕๘,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวธัญสุดำ งอกนำวัง

๕๘,๐๐๐.๐๐

นำงสำวธัญสุดำ งอกนำวัง

๕๘,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๓/๒๕๖๒
๒๙/๔/๒๕๖๒

วันที่

๒

เหมำปฏิบตั ิงำนของกลุม่ สำรสนเทศ

๓๔,๘๐๐.๐๐

๓๔,๘๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวณัชชำกร ผรณจินดำ

๓๔,๘๐๐.๐๐

นำงสำวณัชชำกร ผรณจินดำ

๓๔,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๔/๒๕๖๒
๓๐/๔/๒๕๖๒

วันที่

๓

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำน
ของอย.

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

บ.อสมท จำกัด(มหำชน)

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

บ.อสมท จำกัด(มหำชน)

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๐๕/๒๕๖๒
๒๒/๕/๒๕๖๒

วันที่

๔

วัสดุสำนักงำน

๒๘,๕๙๐.๔๐

๒๘,๕๙๐.๔๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนกิจเจริ ญกำรค้ ำ

๒๘,๕๙๐.๔๐

ร้ ำนกิจเจริญกำรค้ ำ

๒๘,๕๙๐.๔๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บซ.พศ.๑๓/๒๕๖๒
๘/๕/๒๕๖๒

วันที่

แบบ สขร. ๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

วันที่ 3 มิถนุ ำยน 2562
ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

ลำดับที่
ลำดับที่
1

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง
งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง
จัดจ้ ำงทำงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทัว่ ไป

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)
ซื ้อหรือจ้ ำง
5,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

(บำท)
รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

5,000.00

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

นำงสำวเมรำณี นวมดี

5,000.00

รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
นำงสำวเมรำณี นวมดี

โดยสรุป
5,000.00

งำนธุรกำรทัว่ ไป

- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ

ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คบจ.64/2562 ลว.15 พค.62

คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
ที่เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

2

3

จัดจ้ ำงถ่ำยเอกสำร สรุปผลกำรดำเนิน

27,820.00

27,820.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

27,820.00

บริ ษัท หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

27,820.00

- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ

งำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ ำนผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ

สุขภำพ 2561

ที่เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

จ้ ำงทำงำนสำรบรรณฯ

5,000.00

5,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเมรำณี นวมดี

5,000.00

นำงสำวเมรำณี นวมดี

5,000.00

นำงสำวเมรำณี นวมดี

- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ

คบจ.63/2562 ลว.15 พค.62

คบจ.64/2562 ลว.15 พค.62

คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
ที่เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่ วยงาน......สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง).......
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จัดซือ้

ราคากลาง

หรือจัดจ้ าง (บาท)

(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา

วิธีซอื ้ หรือจ้ าง

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง

และราคาที่แนบ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 12/2562
ลว. 3 พ.ค.62

1

ซื ้อสติกเกอร์ เลเซอร์

12,037.50

12,037.50 เฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ ำ

12,037.50 บำท

กิจเจริญกำรค้ ำ

12,037.50 บำท

2

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (พ.ค. - ก.ค.62)

45,000.00

45,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส. ศิริวรรณ จันไทย

45,000 บำท

นำงสำวศิริวรรณ จันไทย

45,000 บำท

3

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (พ.ค. - ก.ย.62)

75,000.00

75,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.วิลำวรรณ แดนสลัด

75,000 บำท

น.ส.วิลำวรรณ แดนสลัด

75,000 บำท

4

จ้ ำงถ่ำยเอกสำรเวียนประชำสัมพันธ์
กฎหมำยเกี่ยวกับเครื่ องสำอำง

23,269.20

23,269.20 เฉพำะเจำะจง

ดับเบิ ้ล ยู ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์

23,269.20 บำท

ดับเบิ ้ล ยู ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์

23,269.20 บำท

5

ซื ้อวัสดุสำนักงำน

55,539.42

55,539.42 เฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ ำ

55,539.42 บำท

กิจเจริญกำรค้ ำ

55,539.42 บำท

6

จ้ ำงทำเอกสำรประกอบกำรอบรมตำม
โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพือ่
กำรรับจดแจ้ งเครื่ องสำอำง

16,255.42

16,255.42 เฉพำะเจำะจง

สำมชัย 2017

16,255.42 บำท

สำมชัย 2017

16,255.42 บำท

รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 138/2562
ลว. 14 พ.ค.62

7

จ้ ำงทำลำยเอกสำรรำชกำร

5,521.20

55,521.20 เฉพำะเจำะจง

บ.กรุงเทพคลังเอกสำร

5,521.20 บำท

บ.กรุงเทพคลังเอกสำร

5,521.20 บำท

รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 139/2562
ลว. 27 พ.ค.62

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 135/2562
ลว. 3 พ.ค.62
ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 136/2562
ลว. 8 พ.ค.62
ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 137/2562
ลว. 8 พ.ค.62
ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 13/2562
ลว. 13 พ.ค.62

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

(บำท)

8

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย.-ก.ย.62)

84,560.00

84,560.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.จิรำภรณ์ พลขันธุ์

84,560 บำท

น.ส.จิรำภรณ์ พลขันธุ์

84,560 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 140/2562
ลว. 29 พ.ค.62

9

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย.-ก.ย.62)

93,240.00

93,240.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.ศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

93,240 บำท

น.ส.ศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

93,240 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 141/2562
ลว. 29 พ.ค.62

10

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

90,600.00

90,600.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.ศิรภัสสร รอดทอง

90,600 บำท

น.ส.ศิรภัสสร รอดทอง

90,600 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 142/2562
ลว. 29 พ.ค.62

11

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

75,320.00

75,320.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

75,320 บำท

น.ส.วีรวรรณ บุญประกอบ

75,320 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 143/2562
ลว. 29 พ.ค.62

12

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

83,800.00

83,800.00 เฉพำะเจำะจง

นำงจตุพร ศรี พฤทธิ์เกียรติ

83,800 บำท

นำงจตุพร ศรีพฤทธิ์เกียรติ

83,800 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 144/2562
ลว. 29 พ.ค.62

13

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

63,600.00

63,600.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.เบญจวรรณ งำมวัน

63,600 บำท

น.ส.เบญจวรรณ งำมวัน

63,600 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 145/2562
ลว. 29 พ.ค.62

14

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

44,000.00

44,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยมนัส คัมภิรำนนท์

44,000 บำท

นำยมนัส คัมภิรำนนท์

44,000 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 146/2562
ลว. 29 พ.ค.62

15

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

63,600.00

63,600.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.ชิดหทัย ต่ำยจันทร์

63,600 บำท

น.ส.ชิดหทัย ต่ำยจันทร์

63,600 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 147/2562
ลว. 29 พ.ค.62

16

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

75,800.00

75,800.00 เฉพำะเจำะจง

นำยกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

75,800 บำท

นำยกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

75,800 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 148/2562
ลว. 29 พ.ค.62

17

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62)

42,120.00

42,120.00 เฉพำะเจำะจง

นำยพลวิศิษฐ์ เพิม่ ทองคำ

42,120 บำท

นำยพลวิศิษฐ์ เพิม่ ทองคำ

42,120 บำท

-ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับ
งำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 149/2562
ลว. 29 พ.ค.62

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ ....31 เดือน พฤษภำคม.. พ.ศ. 2562
ลำดับที่

1

2

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

จ้ ำงแปลเอกสำรภำษษไทยเป็ น

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

2,354.00

86,400.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

2,354.00 เฉพำะเจำะจง.

86,400.00 เฉพำะเจำะจง.

อังกฤษ 72 หน้ ำ
3

จ้ ำงติดตั ้งตำข่ำยป้องกันนก

48,366.68

48,366.68 เฉพำะเจำะจง.

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.ว.65/62

= 2,354 บำท

= 2,354 บำท

บริ กำรดี

ลว.17 พค.62

นำงสำวกุลวดี ธรปติ

นำงสำวกุลวดี ธรปติ

รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.ว. 66/2562

= 86,400บำท

= 86,400บำท

บ.แอคเซป เอ็นไวรอนท์เมนท์ จก.

บ.แอคเซป เอ็นไวรอนท์เมนท์ จก.

ลว. 17 พค.62
รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจ.ว. 67/2562

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

(บำท)
= 48,366.68 บำท

= 48,366.68 บำท

ลว. 29 พค.62

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
กองส่งเสริ มกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

1

จ้ ำงจัดทำข้ อเสนอและคำแนะนำที่
เกี่ยวกับกำรอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร

150,000.- บำท

150,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำที่เสนอ 150,000.- บำท

นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำที่จ้ำง 150,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ.123/2562
8 พ.ค.62

2

จ้ ำงจัดทำข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และ
ทบทวนข้ อมูลยำ

60,000.- บำท

60,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจำตุรนต์ จ่ำยะสิทธิ์
รำคำที่เสนอ 60,000.- บำท

นำยจำตุรนต์ จ่ำยะสิทธิ์
รำคำที่จ้ำง 60,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ.124/2562
8 พ.ค.62

3

จ้ ำงซ่อมคอมพิวเตอร์

4,500.- บำท

4,500.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 4,500.- บำท

ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำที่จ้ำง 4,500.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ.125/2562
22 พ.ค.62

4

จ้ ำงเหมำรถตู้

7,500.- บำท

24,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จันทรำสกุล
รำคำที่เสนอ 7,500.- บำท

นำยวรโชติ จันทรำสกุล
รำคำที่จ้ำง 7,500.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ.126/2562
24 พ.ค.62

5

จ้ ำงเหมำรถตู้

16,800.- บำท

42,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์
รำคำที่เสนอ 16,800.- บำท

นำยฉลอง สัมมำขันธ์
รำคำที่เสนอ 16,800.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ.127/2562
24 พ.ค.62

6

จ้ ำงซ่อมห้ องน ้ำ

9,844.- บำท

9,844.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง บ. อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก.
รำคำที่เสนอ 9,844.- บำท

บ. อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก.
รำคำที่จ้ำง 9,844.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ.128/2562
27 พ.ค.62

7

จ้ ำงจัดทำข้ อเสนอโมเดลกำรผลิตกัญชำ
เพือ่ ใช้ ทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสมใน
ระดับชุมชน

500,000.- บำท

500,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ ำพระยำ
อภัยภูเบศรฯ
รำคำที่เสนอ 500,000.-บำท

มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ ำพระยำอภัย
ภูเบศร ฯ
รำคำที่จ้ำง 500,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ.129/2562
27 พ.ค.62

