
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัซือ้วสัด ุ 6,263.39              6,263.39           เฉพำะเจำะจง หลกัเกณฑร์ำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน

       ตสน.ซ.2/2562          

ลว. 11 กมุภำพนัธ ์2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายช่ือ ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 เชำ่รถตู้ 4,000 บ. 4,000/2 วนั เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 4,000 บ. นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 4,000 บ. มีคณุภำพและบรกิำรดี บนัทกึขอ้ควำม ที ่สธ 1014/67

ลงวนัที ่15 ก.พ. 62

2 จำ้งท ำเอกสำร 1,908.88 บำท 1,908.88 บำท เฉพำะเจำะจง วส ุถ่ำยเอกสำร 1,908.88 บำท วส ุก๊อฟป้ี 1995 1,908.88 บำท มีคณุภำพและบรกิำรดี บนัทกึขอ้ควำม ที ่สธ 1014/70

ลงวนัที ่17 ก.พ. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน 28,000.-บำท 28,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวนทัยำ ขนัธว์ธิิ 28,000.-บำท นำงสำวนทัยำ ขนัธว์ธิิ 28,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 119/2562

ชมรมจรยิธรรม อย. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 40,000.-บำท 40,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรวรรณ ทมุจ๋ิว 40,000.-บำท น.ส.จิรวรรณ ทมุจ๋ิว 40,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 120/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่31 ม.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกและ

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่8 มีนำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ์

 บ.ซีโอแอล จ ำกดั(มหำชน)

รำคำ 6,263.39 บำท

 บ.ซีโอแอล จ ำกดั(มหำชน)

รำคำ 6,263.39 บำท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

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

วนัที่.....08...... เดือน....มีนำคม...... พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

3 จำ้งเปลีย่นอปุกรณร์ะบบวำลว์ 19,795.-บำท 19,795.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก. ดีเซลพำวเวอร ์ออล 19,795.-บำท หจก. ดีเซลพำวเวอร ์ออล 19,795.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 121/2562

ป้ัมน ำ้ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 ซอ่มพืน้บนัไดและทำงลำด 62,060.-บำท 62,060.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 62,060.-บำท บรษัิท ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 62,060.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 122/2562

สแตนเลส อำคำร 1-2 ชัน้ 2 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,500.-บำท 27,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธิดำ ฉัตรบรุำนนทช์ยั 27,500.-บำท น.ส.ณฐัธิดำ ฉัตรบรุำนนทช์ยั 27,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 123/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 1,284.-บำท 1,284.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 1,284.-บำท รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 1,284.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 124/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 ซอ่มแซมทำงลำดและขอบปนู 35,845.-บำท 35,845.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท  ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 35,845.-บำท บรษัิท  ตัง้รุง่เรอืง จ  ำกดั 35,845.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 125/2562

ฝำทอ่ระบำยน ำ้ หลงัคำ 4 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 ก.พ. 2562

ชัน้ 1 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จำ้งซอ่มเครื่องพิมพ์ 2,500.-บำท 2,500.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 2,500.-บำท รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 2,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 126/2562

คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่13 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จำ้งปรบัปรุงภมิูทศันส์  ำนกั 195,000.-บำท 195,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท นงนชุ จ  ำกดั 195,000.-บำท บรษัิท นงนชุ จ  ำกดั 195,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 127/2562

งำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่13 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จำ้งขดุลอกคนู ำ้ 69,000.-บำท 69,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 69,000.-บำท นำยพงศกร เรอืงมำก 69,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 128/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่14 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ประมำณ

11 จำ้งซอ่มรถยนต ์หมำยเลข 6,180.60 บำท 6,180.60 บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท โตโยตำ้ นนทบรุี 6,180.60 บำท บรษัิท โตโยตำ้ นนทบรุี 6,180.60 บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 129/2562

ทะเบยีน นง - 667 นบ. ผูจ้  ำหน่ำยโตโยตำ้ จ  ำกดั ผูจ้  ำหน่ำยโตโยตำ้ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จำ้งซอ่มรถยนต ์หมำยเลข 33,300.-บำท 33,300.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 33,300.-บำท รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 33,300.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 130/2562

ทะเบยีน นง - 8115 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งซอ่มรถยนต ์หมำยเลข 7,900.-บำท 7,900.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 7,900.-บำท รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 7,900.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 131/2562

ทะเบยีน นง - 5929 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จำ้งท ำปำ้ยดำ้นหนำ้อำคำร 1 9,630.-บำท 9,630.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ปีระกำ คอรป์อเรชั่น 9,630.-บำท บรษัิท ปีระกำ คอรป์อเรชั่น 9,630.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 132/2562

ชัน้ 1 (ยินดีตอ้นรบั) จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่22 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 ติดตัง้บอรด์ประชำสมัพนัธ์ 9,630.-บำท 9,630.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 9,630.-บำท บรษัิท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์ 9,630.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 133/2562

หนำ้ลิฟตอ์ำคำร 1-3 จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งเปลีย่นอะไหลล่ิฟตฯ์ 12,133.80 บำท 12,133.80 บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท รุง่เจรญิเอลลิเวเตอร์ 12,133.80 บำท บรษัิท รุง่เจรญิเอลลิเวเตอร์ 12,133.80 บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 134/2562

จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งท ำปำ้ยหอ้งประชมุ 5,328.60 บำท 5,328.60 บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นเอสเซนช ์ควอลิตี ้ 5,328.60 บำท รำ้นเอสเซนช ์ควอลิตี ้ 5,328.60 บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 135/2562

อำคำร 1 ชัน้ 3 จ ำนวน อำรต์ อำรต์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2562

2 ปำ้ย ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

14 จำ้งปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 46,800.-บำท 46,800.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพิบลูย ์บำนช่ืน 46,800.-บำท นำยพิบลูย ์บำนช่ืน 46,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 136/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 ซอ่มทอ่ประปำและอปุกรณ์ 17,000.-บำท 17,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท แรป็โคร 17,000.-บำท บรษัิท แรป็โคร 17,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 137/2562

ในกลอ่งชำรป์หอ้งน ำ้หญิง อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จำ้งซอ่มรถยนต ์หมำยเลข 12,957.-บำท 12,957.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโตแ้อร ์ 12,957.-บำท หจก.พระนครออโตแ้อร ์ 12,957.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 138/2562

ทะเบยีน มจ-667 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จำ้งซอ่มรถยนต ์หมำยเลข 22,300.-บำท 22,300.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำรนนทย์ำงยนต์ 22,300.-บำท รำ้นติวำรนนทย์ำงยนต์ 22,300.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 139/2562

ทะเบยีน นง-5928 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จำ้งติดตัง้สติก๊เกอรห์นำ้ประตู 18,725.-บำท 18,725.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอส.ดี.พี.เอ 18,725.-บำท บรษัิท เอส.ดี.พี.เอ 18,725.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 140/2562

ลิฟต ์อำคำร 1 และ อำคำร 3 ซพัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ  ำกดั ซพัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จดัซือ้ครุภณัฑโ์ต๊ะพบั จ  ำนวน 45,475.-บำท 45,475.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก. นำวำ เฟอรนิ์เจอร ์ 45,475.-บำท หจก. นำวำ เฟอรนิ์เจอร ์ 45,475.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 33/2562

50 ตวั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จดัซือ้ครุภณัฑเ์กำ้อี ้จ  ำนวน 15,175.-บำท 15,175.-บำท เฉพำะเจำะจง กิจ เจรญิกำรคำ้ 15,175.-บำท  กิจ เจรญิกำรคำ้ 15,175.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 34/2562

2 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่  ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จดัซือ้ครุภณัฑโ์ต๊ะและเกำ้อี ้ 20,950.-บำท 20,950.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไทยพฒันำ ครุภณัฑ์ 20,950.-บำท บรษัิท ไทยพฒันำ ครุภณัฑ์ 20,950.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 35/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่  ก.พ. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จดัซือ้ครุภณัฑส์  ำนกังำน 40,125.-บำท 40,125.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอสแอนดด์บับลิว 40,125.-บำท บรษัิท เอสแอนดด์บับลิว 40,125.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 36/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร ไอสปีด เอ็นเตอรไ์พรส์ จ  ำกดั ไอสปีด เอ็นเตอรไ์พรส์ จ  ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จดัซือ้ครุภณัฑส์  ำนกังำน 74,050.-บำท 74,050.-บำท เฉพำะเจำะจง ป.รำชำ ออโต ้เซอรว์สิ จ  ำกดั 74,050.-บำท ป.รำชำ ออโต ้เซอรว์สิ จ  ำกดั 74,050.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 37/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จดัซือ้เครื่องสแกนลำยนิว้มือ 19,260.-บำท 19,260.-บำท เฉพำะเจำะจง บรษัิท แอนนำดิจิ กรุ๊ป จ  ำกดั 19,260.-บำท บรษัิท แอนนำดิจิ กรุ๊ป จ  ำกดั 19,260.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 38/2562

จ ำนวน 2 เครื่อง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 73,048.90            73,048.90         เฉพำะเจำะจง บรษัิท ทรพัยอ์รุณพง จ ำกดั บรษัิท ทรพัยอ์รุณพง จ ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บซ.ช.89/62

เสนอรำคำ 73,048.90 บำท รำคำซือ้ 73,048.90 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 4 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

2 จำ้งปฏบิตัิงำนดำ้นสำรบรรณ ประสำน ติดตำม24,000 24,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกญัทิมำ สขุส  ำรำญ นำงสำวกญัทิมำ สขุส  ำรำญ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.90/62

รบัขอ้มลูหน่วยงำนฯ เสนอรำคำ 24,000 บำท รำคำจำ้ง 24,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 6 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน กมุภำพนัธ ์2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

หน่วยงำน

3 จำ้งเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่องรถยนตนิ์สสนั 4,991.55              4,991.55           เฉพำะเจำะจง บรษัิท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั บรษัิท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.91/62

หมำยเลขทะเบยีน นง 6622 นนทบรุี เสนอรำคำ 4,991.55 บำท รำคำจำ้ง 4,991.55 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 7 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

4 จำ้งเหมำด ำเนินกำรจดัสง่รำยงำนประจ ำปี4,530 4,530 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.92/62

2561 ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร เสนอรำคำ 4,530 บำท รำคำจำ้ง 4,530 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 7 กมุภำพนัธ ์2562

และยำ ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

5 ซือ้ถงัขยะพลำสติกคดัแยกขยะมลูฝอย 11,920 11,920 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ป.รำชำ ออโต ้ บรษัิท ป.รำชำ ออโต ้ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บซ.ช.93/62

ซอรว์สิ จ  ำกดั ซอรว์สิ จ  ำกดั และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 8 กมุภำพนัธ ์2562

เสนอรำคำ 11,920 บำท รำคำซือ้ 11,920 บำท ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

6 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน (กระดำษ) 46,545 46,545 เฉพำะเจำะจง บรษัิท รมีส ์แอนดโ์รลส ์จ  ำกดั บรษัิท รมีส ์แอนดโ์รลส ์จ  ำกดั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บซ.ช.94/62

เสนอรำคำ 46,545 บำท รำคำซือ้ 46,545 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 14 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

7 จำ้งท ำโปสเตอรผ์ลงำนวชิำกำรและจดักำร 95,508.20            95,508.20         เฉพำะเจำะจง นำยทวชำ เพชรบญุยงั นำยทวชำ เพชรบญุยงั โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.95/62

ควำมรูพ้รอ้มติดตัง้ เสนอรำคำ 95,508.20 บำท รำคำจำ้ง 95,508.20 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 15 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

8 จำ้งท ำโลอ่ะครลิิกรำงวลัเครอืข่ำยคุม้ครอง34,668 34,668 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย ์รุง่เรอืง นำยอำทิตย ์รุง่เรอืง โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.96/62

ผูบ้รโิภคดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพฯ เสนอรำคำ 34,668 บำท รำคำจำ้ง 34,668 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 18 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

9 จำ้งถ่ำยท ำวดีีโอในงำนประชมุวชิำกำร 84,530 84,530 เฉพำะเจำะจง เอสวพีี วดีีโอ โปรดกัทช์ั่น เอสวพีี วดีีโอ โปรดกัทช์ั่น โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.97/62

งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพ เสนอรำคำ 84,530 บำท รำคำจำ้ง 84,530 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 20 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

10 ซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำรประชมุวชิำกำร 129,000 129,000 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เทพอิทรำชยั แมนแูฟเจอริ่ง บรษัิท เทพอิทรำชยั แมนแูฟเจอริ่ง โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บซ.ช.98/62

เสนอรำคำ 129,000 บำท รำคำซือ้ 129,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 22 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

11 จำ้งจดัพิธีเปิดงำนประชมุวชิำกำรงำนคุม้ครอง170,000 170,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนินทร์ฐั แก่นแกว้ นำยธนินทร์ฐั แก่นแกว้ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.99/62

ผูบ้รโิภคดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพฯ เสนอรำคำ 170,000 บำท รำคำจำ้ง 170,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 22 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

12 ซือ้เสือ้โปโล อย. (เงินสวสัดิกำร อย.) 21,346.50            21,346.50         เฉพำะเจำะจง บรษัิท เทพอิทรำชยั แมนแูฟเจอริ่ง บรษัิท เทพอิทรำชยั แมนแูฟเจอริ่ง โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บซ.ช.100/62

เสนอรำคำ 21,346.50 บำท รำคำซือ้ 21,346.50 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 22 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

หน่วยงำน

13 จำ้งท ำบทคดัยอ่ 45,774.60            45,774.60         เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปป้ี 1995 หจก.วส ุก๊อปป้ี 1995 โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.ช.101/62

เสนอรำคำ 45,774.60 บำท รำคำจำ้ง 45,774.60 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 22 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

14 ซือ้เสือ้ผูบ้รหิำรในงำนประชมุวชิำกำรงำน 19,211.85            19,211.85         เฉพำะเจำะจง บรษัิท เทพอิทรำชยั แมนแูฟเจอริ่ง บรษัิท เทพอิทรำชยั แมนแูฟเจอริ่ง โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บซ.ช.102/62

คุม้ครองผูบ้รโิภคฯ (เงินสวสัดิกำร อย.) เสนอรำคำ 19,211.85 บำท รำคำซือ้ 19,211.85 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 22 กมุภำพนัธ ์2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 1,998,750 1,998,750 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โฟติกำ้ บรษัิท โฟติกำ้ มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งซือ้ เลขที ่บซ.ศ. 9/2562

รำคำทีเ่สนอ 2,000,000 บำท รำคำทีต่กลงซือ้ 1,998,750 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยไดฯ้)วนัที ่1 กมุภำพนัธ.์ 2562

2 จำ้งซอ่มพรอ้มเปลีย่นอปุกรณค์อมพิวเตอร์ 28,290 28,290 เฉพะเจำะจง บรษัิท โกลบอล คอมพิวเตอร์ บรษัิท โกลบอล คอมพิวเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง เลขที ่บจ.ศ. 27/2562

เน็ตเวริค์ จ  ำกดั เน็ตเวริค์ จ  ำกดั ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่22 กมุภำพนัธ ์2562

รำคำทีเ่สนอ 28,290 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 28,290 บำท

3 จำ้งซอ่มเปลีย่นมอเตอรพ์ดัลม แอรห์อ้ง 29,960 29,960 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์ บรษัิท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์ มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง เลขที ่บจ.ศ. 28/2562

Server แอพพลิเคชั่น จ  ำกดั แอพพลิเคชั่น จ  ำกดั ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่25 กมุภำพนัธ ์2562

รำคำทีเ่สนอ 29,960 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 29,960 บำท

4 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนดำ้นกำรจดักำรระบบ 84,000 84,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ไปรยำ พนูพำนิชอปุถมัป์ น.ส.ไปรยำ พนูพำนิชอปุถมัป์ มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง เลขที ่บจ.ศ. 29/2562

สำรสนเทศ (มีค. 62  - กย. 62) รำคำทีเ่สนอ 84,000 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 84,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่ 27 กมุภำพนัธ ์2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2562

ศนูยข์อ้มลูและสำรสนเทศ

วนัที ่ 28 กมุภำพนัธ ์ 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่

และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

5 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนดำ้นกำรจดักำรระบบ 84,000 84,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สิรริตัน ์ยิม้สรอ้ย น.ส.สิรริตัน ์ยิม้สรอ้ย มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง  เลขที ่บจ.ศ. 30/2562

สำรสนเทศ (มีค.62 - กย. 62) รำคำทีเ่สนอ 84,000 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  84,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่27 กมุภำพนัธ ์2562

6 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนดำ้นกำรจดักำรระบบ 84,000 84,000 เฉพำะเจำะจง นำยสหรฐั  แกว้สรุยิำ นำยสหรฐั  แกว้สรุยิำ มีคณุสมบตัิครบถว้นและเสนอรำคำเหมำะสมใบสั่งจำ้ง  เลขที ่บจ.ศ. 31/2562

สำรสนเทศ (มีค.62 - กย. 62) รำคำทีเ่สนอ 84,000 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  84,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่27 กมุภำพนัธ ์2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซือ้หรอื

จำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1

จำ้งตรวจเช็คระยะและเปลีย่น

ถ่ำยน ำ้มนัเครื่องรถยนต ์นง.-

5820

10,200.31 บำท

10,200.31 บำท 

รำคำทีเ่คยซือ้

ครัง้สดุทำ้ย

ภำยในระยะเวลำ

 2 ปีงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง
บรษัิทสยำมพระรำม5 จ ำกดั/

10,200.31 บำท

บรษัิทสยำมพระรำม5 จ ำกดั/

10,200.31 บำท

เพ่ือใชใ้นกำรปฏบิตัิรำชกำร

และสนบัสนนุกำร

ปฏบิตัิงำนของเจำ้หนำ้ที่

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

จ./10/2562 ลว. 25 ก.พ.. 62

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุำนบำ้น/

งำนครวั

8,560.69 8,560.69            วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท สยำมยนิูแคร ์จ  ำกดั 

เสนอรำคำ ๘,๕๖๐.๖๙ บำท

บรษัิท สยำมยนิูแคร ์จ  ำกดั เสนอ

รำคำ ๘,๕๖๐.๖๙ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ 

กมุภำพนัธ ์๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์

   (หมกึเครื่องพิมพ)์

4,857.80 4,857.80  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท พีแอนดเ์จ ฟรเีวย ์เทรด

ดิง้ จ  ำกดั เสนอรำคำ 4,

๘๕๗.๘๐ บำท

บรษัิท พีแอนดเ์จ ฟรเีวย ์เทรดดิง้

 จ  ำกดั เสนอรำคำ 4,๘๕๗.๘๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ 

กมุภำพนัธ ์๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 

(กระดำษ A4)

46,000.00 46,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอรจี์ จ  ำกดั เสนอรำคำ 

๔๖,๐๐๐ บำท

บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอรจี์ จ  ำกดั เสนอรำคำ 

๔๖,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ 

กมุภำพนัธ ์๒๕๖๒

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์256๒ 

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

วนัที ่ ๕ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที ่28 เดือน กมุภำพนัธ ์2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

แบบ สขร.1



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๔ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏบิตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวณฏัฐพชัร ์ สมัฤทธ์ิกิจ 

เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวณฏัฐพชัร ์ สมัฤทธ์ิกิจ 

เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่  ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงคข์อง

กำรจำ้งงำน

บจ.พ.๘๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ 

กมุภำพนัธ ์๒๕๖๒

๕ ขออนมุตัิจดัจำ้งถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

1,862.00 1,862.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้นก็อปป้ี ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๘๖๒ บำท

รำ้นก็อปป้ี ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๘๖๒ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

บจ.พ.๘๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ 

กมุภำพนัธ ์๒๕๖๓

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1
จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู

 4 งวด (กพ.-พค.62)

67,852.00 67,852.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนีำ  รุง่รตันจิ์นดำหำร 67,852.00 นำงสำววนีำ  รุง่รตันจิ์นดำหำร 67,852.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 49/62 ลว.1 กมุภำพนัธ ์2562

2
จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู

 4 งวด (กพ.-พค.62)

83,160.00 83,160.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสรุยิำ  มขุะวำทิน 83,160.00 นำยสรุยิำ  มขุะวำทิน 83,160.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 50/62 ลว.1 กมุภำพนัธ ์2562

3
จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู

 4 งวด (กพ.-พค.62)

66,904.00 66,904.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพร  สอนโพนงำม 66,904.00 นำงสำวนิภำพร  สอนโพนงำม 66,904.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 51/62 ลว.1 กมุภำพนัธ ์2562

4
จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู

 4 งวด (กพ.-พค.62)

84,232.00 84,232.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำศ  เภอบำง

เข็ม

84,232.00 นำงสำวเบญจมำศ  เภอบำงเข็ม 84,232.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 52/62 ลว.1 กมุภำพนัธ ์2562

5 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู

 4 งวด (กพ.-พค.62)

84,084.00 84,084.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสทุิวสั  แสนสขุ 84,084.00 นำยสทุิวสั  แสนสขุ 84,084.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 53/62 ลว.1 กมุภำพนัธ ์2562

6
จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึขอ้มลู

 4 งวด (กพ.-พค.62)

80,088.00 80,088.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 80,088.00 นำงสำวอบุลวรรณ  ชิณเกตุ 80,088.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 54/62 ลว.1 กมุภำพนัธ ์2562

7
จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม

6,428.56 6,428.56  วธีิเฉพำะเจำะจง หจก.วสกุ๊อปป้ี1995 6,428.56 หจก.วสกุ๊อปป้ี1995 6,428.56 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 55/62 ลว. 11 กมุภำพนัธ ์2562

8
จำ้งท ำตรำยำง 13รำยกำร 4,360.00 4,360.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 4,360.00 รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 4,360.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 56/62 ลว. 15 กมุภำพนัธ ์2562

9
จำ้งซอ่มอปุกรณต์รวจจบัควนั 3,745.00 3,745.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิทคลีนสเ์วลิดแ์มเนจเมนต์

 จ  ำกดั

3,745.00 บรษัิทคลีนสเ์วลิดแ์มเนจเมนต ์

จ  ำกดั

3,745.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

โดยใชเ้กณฑร์ำคำ

ตจ 57/62 ลว. 25 กมุภำพนัธ ์2562

แบบ สขร. ๑

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจำ้งในรอบเดือน......กมุภำพนัธ.์........2562................................

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

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

วนัที ่ 4  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

1 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 240,000 240,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 240,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 240,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.356/62              4 กมุภำพนัธ์

 2562

2 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 6,500 6,500 เฉพำะเจำะจง นำยอภชิำติ ชะลำมำศ 6,500 นำยอภชิำติ ชะลำมำศ 6,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.357/62              4 กมุภำพนัธ์

 2562

3 จำ้งเดินสำยไฟ 17,976 17,976 เฉพำะเจำะจง บจก.ซนัไชน ์คอมฯ 17,976 บจก.ซนัไชน ์คอมฯ 17,976

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.358/62              4 กมุภำพนัธ์

 2562

4 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.359/62              5 กมุภำพนัธ์

 2562

5
จำ้งเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง 

(นง6625)
17,805.87 17,805.87 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 17,805.87 บ.สยำมพระรำม5 17,805.87

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.360/62              13 

กมุภำพนัธ ์2562

6
จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน

(15กพ.-31มีค.62)
16,500 16,500 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกลัยำรตัน ์สหมิตร

มงคล
16,500 นำงสำวกลัยำรตัน ์สหมิตรมงคล 16,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.361/62              14 

กมุภำพนัธ ์2562

7

จำ้งออกแบบและจดัท ำชดุ

นิทรรศกำรโภชนำกำรทำงเลือก

สขุภำพ

365,901.50 365,901.50 เฉพำะเจำะจง Healthier Choice 365,901.50 Healthier Choice 365,901.50

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.362/62              15 

กมุภำพนัธ ์2562

8 จำ้งถ่ำยเอกสำร 4,600 4,600 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 4,600 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 4,600

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.363/62              15 

กมุภำพนัธ ์2562

9 จำ้งถอดบทเรยีนตน้แบบฯ 150,000 150,000 เฉพำะเจำะจง ม.มหิดล 150,000 ม.มหิดล 150,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.364/62              15 

กมุภำพนัธ ์2562

10 จำ้งติดตัง้โคมดำวไลท์ 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรอืงมำก 1,800 นำยพงศกร เรอืงมำก 1,800

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.365/62              15 

กมุภำพนัธ ์2562

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง
ล  ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

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

วนัที่..........เดือน……............พ.ศ............................



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

11 จำ้งซอ่มตูเ้ย็น 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง นำยเวชยนัต ์หว้ยหงษท์อง 15,000 นำยเวชยนัต ์หว้ยหงษท์อง 15,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.366/62              18 

กมุภำพนัธ ์2562

12
จำ้งงำนเพ่ิมรำงหลอดไฟสอ่ง

สวำ่งฯ
5,350 5,350 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน ์คอมพิวเตอร์ 5,350 บ.ซนัไชน ์คอมพิวเตอร์ 5,350

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.367/62              20 

กมุภำพนัธ ์2562

13 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 5,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.368/62              21 

กมุภำพนัธ ์2562

14 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั บรรจง 20,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 20,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.369/62              26 

กมุภำพนัธ ์2562

24 จำ้งท ำฐำนขอ้มลูผกั 400,000.00 400,000.00 เฉพำะเจำะจง ม.มหิดล 400,000.00 ม.มหิดล 400,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.368/62          26 

กมุภำพนัธ ์2562

25
จำ้งเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตัิงำน(มีค.-

พค.62)
45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.มะลิวลัย ์แก่นจรรยำ 45,000.00 น.ส.มะลิวลัย ์แก่นจรรยำ 45,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.368/62          28 

กมุภำพนัธ ์2562

26 จำ้งถ่ำยเอกสำร 46,000.00 46,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 46,000.00 รำ้นก๊อปป้ี ปริน้ 46,000.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.369/62          28 

กมุภำพนัธ ์2562

25 ซือ้วสัดคุอมฯ 96,100 96,100 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 96,100 วบิลูกิจ 96,100

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.31/62          14 

กมุภำพนัธ ์2562

26 ซือ้วสัดคุอมฯ 98,950 98,950 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 98,950 วบิลูกิจ 98,950

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.32/62          14 

กมุภำพนัธ ์2562

27 ซือ้แผ่นเพำะเลีย้งเชือ้ส  ำเรจ็รูป 49,722.90 49,722.90 เฉพำะเจำะจง บ.dksh 49,722.90 บ.dksh 49,722.90

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.33/62          14 

กมุภำพนัธ ์2562

28 ซือ้วสัดคุอมฯ 27,691.60 27,691.60 เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอรอิ์ง้ 27,691.60 บ.มิสเตอรอิ์ง้ 27,691.60

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.34/62          26 

กมุภำพนัธ ์2562

29 ซือ้ยำงรถยนต์ 12,800 12,800 เฉพำะเจำะจง สินเจรญิ 12,800 สินเจรญิ 12,800

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

      บซ.อ.34/62          28 

กมุภำพนัธ ์2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซือ้หรอื

จำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งซอ่มแซมกลอ้งวงจรปิด 22,500                               22,500 เฉพำะเจำะจง รำ้น I COMPUTER SERVICE 22,500                            รำ้น I COMPUTER SERVICE 22,500                        มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจด.98/62 ลว 6 ก.พ. 62

2
ซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศ

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ
8,346.00 8,346.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,346.00 รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,346.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.97/62         วนัที ่6 ก.พ.

 62

3
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    นง 

6626
29,000.00 29,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 29,000.00 รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 29,000.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.101/62         วนัที ่14 

ก.พ. 62

4 ซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,078.00 7,078.00 เฉพำะเจำะจง นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น
         บซด.51/62         วนัที ่22 

ก.พ. 62

5
ซอ่มบ ำรุงรกัษำรถยนต ์   กพ 

7595
11,342.00 11,342.00 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.102/62         วนัที ่28 

ก.พ. 62

6
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    กพ 

1507
53,607.00 53,607.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น เอส.เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 53,607.00 รำ้น เอส.เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 53,607.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.103/62         วนัที ่28 

ก.พ. 62

7
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
32,100.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
32,100.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจ.ด.99/62 ลว 7 ก.พ. 62

8
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
98,868.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
98,868.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจ.ด.100/62 ลว 12 ก.พ. 62

9
ซือ้ชดุตรวจสอบสำร     แอฟลำ

ทอกซิน
18,725.00 18,725.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

จ  ำกดั
18,725.00

บรษัิท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

จ  ำกดั
18,725.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บซ.ด.49/62 ลว 14 ก.พ. 62

10
ซือ้ชดุน ำ้ยำตรวจสอบยำฆ่ำ

แมลง-สำรพิษตกคำ้ง "จีที"
99,296.00 99,296.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งจีทีพำณิชย์ 99,296.00 หำ้งจีทีพำณิชย์ 99,296.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บซ.ด.50/62 ลว 14 ก.พ. 62

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซือ้หรอื

จำ้ง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จำ้งซอ่มแซมกลอ้งวงจรปิด 22,500                               22,500 เฉพำะเจำะจง รำ้น I COMPUTER SERVICE 22,500                            รำ้น I COMPUTER SERVICE 22,500                        มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจด.98/62 ลว 6 ก.พ. 62

2
ซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศ

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ
8,346.00 8,346.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,346.00 รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 8,346.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.97/62         วนัที ่6 ก.พ.

 62

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที ่    28     เดือน     กมุภำพนัธ ์  พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที ่    28     เดือน     กมุภำพนัธ ์  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

3
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    นง 

6626
29,000.00 29,000.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 29,000.00 รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 29,000.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.101/62         วนัที ่14 

ก.พ. 62

4 ซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,078.00 7,078.00 เฉพำะเจำะจง นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น
         บซด.51/62         วนัที ่22 

ก.พ. 62

5
ซอ่มบ ำรุงรกัษำรถยนต ์   กพ 

7595
11,342.00 11,342.00 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.102/62         วนัที ่28 

ก.พ. 62

6
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครื่อง    กพ 

1507
53,607.00 53,607.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น เอส.เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 53,607.00 รำ้น เอส.เอ็น ออโตเ้ซอรว์สิ 53,607.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.103/62         วนัที ่28 

ก.พ. 62

7
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
32,100.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
32,100.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจ.ด.99/62 ลว 7 ก.พ. 62

8
จำ้งบ ำรุงรกัษำตูด้ดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
98,868.00

บรษัิท ธนพฒัน ์เซลแอนด์

เซอรว์สิ จ  ำกดั
98,868.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจ.ด.100/62 ลว 12 ก.พ. 62

9
ซือ้ชดุตรวจสอบสำร     แอฟลำ

ทอกซิน
18,725.00 18,725.00 เฉพำะเจำะจง

บรษัิท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

จ  ำกดั
18,725.00

บรษัิท สยำมอินเตอรค์วอลิตี ้

จ  ำกดั
18,725.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บซ.ด.49/62 ลว 14 ก.พ. 62

10
ซือ้ชดุน ำ้ยำตรวจสอบยำฆ่ำ

แมลง-สำรพิษตกคำ้ง "จีที"
99,296.00 99,296.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งจีทีพำณิชย์ 99,296.00 หำ้งจีทีพำณิชย์ 99,296.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บซ.ด.50/62 ลว 14 ก.พ. 62

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

๑ ซอ่มหอ้งน ำ้หญิง หอ้งที่6 ๑,๖๐๕.๐๐ ๑,๖๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง รำ้น เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๖๐๕.๐๐ รำ้น เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๖๐๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๖๑/๒๕๖๒        วนัที ่

๓๑/๑/๒๕๖๒

๒
ประชำสมัพนัธท์ำงสือ่

หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์
๖๐,๐๒๗.๐๐ ๖๐,๐๒๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สีพ่ระยำกำรพิมพ ์จ  ำกดั ๖๐,๐๒๗.๐๐ บ.สีพ่ระยำกำรพิมพ ์จ  ำกดั ๖๐,๐๒๗.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๖๒/๒๕๖๒        วนัที ่

๓๑/๑/๒๕๖๒

๓
ประชำสมัพนัธท์ำงสือ่

หนงัสือพิมพข์่ำวสด
๓๕,๓๑๐.๐๐ ๓๕,๓๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ข่ำวสด จ ำกดั ๓๕,๓๑๐.๐๐ บ.ข่ำวสด จ ำกดั ๓๕,๓๑๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๖๓/๒๕๖๒        วนัที ่

๓๑/๑๒/๒๕๖๒

๔
ประชำสมัพนัธท์ำงสือ่

หนงัสือพิมพก์รุงเทพธรุกิจ
๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ. กรุงเทพธรุกิจ มีเดีย จ  ำกดั ๔๕,๐๐๐.๐๐ บ. กรุงเทพธรุกิจ มีเดีย จ  ำกดั ๔๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๖๔/๒๕๖๒        วนัที ่

๓๑/๑๒/๒๕๖๒

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้ หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ์...๒๕๖๒......

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

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

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีซื่อ้หรอืจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

๕
ประชำสมัพนัธท์ำงสือ่

หนงัสือพิมพโ์พส ทเูดย์
๒๘,๕๖๙.๐๐ ๒๘,๕๖๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง

บ.บำงกอก โพส จ ำกดั 

(มหำชน)
๒๘,๕๖๙.๐๐ บ.บำงกอก โพส จ ำกดั (มหำชน) ๒๘,๕๖๙.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๖๕/๒๕๖๒        วนัที ่

๓๑/๑๒/๒๕๖๒

๖
เหมำปฏบิตัิงำนของกลุม่

สำรสนเทศ
๓๑,๘๐๐.๐๐ ๓๑,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำกร  ผรณจินดำ ๓๑,๘๐๐.๐๐ นำงสำวณชัชำกร  ผรณจินดำ ๓๑,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๖๖/๒๕๖๒        วนัที ่

๓๑/๑๒/๒๕๖๒

๗
ซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ เลขทีพ่ศ

2/54.
๑,๘๑๙.๐๐ ๑,๘๑๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ ๑,๘๑๙.๐๐ รำ้น ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ ๑,๘๑๙.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๖๗/๒๕๖๒        วนัที ่

๘/๒/๒๕๖๒

๘
ออกแบบและจดัพิมพก์ระดำษ

หวัข่ำวเพ่ือสือ่มวลชน
๕๙,๙๒๐.๐๐ ๕๙,๙๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอ็น.เอ.

รตันะเทรดดิง้
๕๙,๙๒๐.๐๐

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอ็น.เอ.รตันะ

เทรดดิง้
๕๙,๙๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๖๘/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๑/๒/๒๕๖๒

๘ วสัดสุ  ำนกังำน ๑๔,๑๐๖.๘๘ ๑๔,๑๐๖.๘๘ เฉพำะเจำะจง รำ้นกิจเจรญิกำรคำ้ ๑๔,๑๐๖.๘๘ รำ้นกิจเจรญิกำรคำ้ ๑๔,๑๐๖.๘๘

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ.๑๑/๒๕๖๒        วนัที ่

๑๔/๒/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอื

ซือ้หรอืจำ้ง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 12,069.00 12,069.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นกิจเจรญิกำรคำ้ 12,069.00 รำ้นกิจเจรญิกำรคำ้ 12,069.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบซ.9/2562 ลว.12 กพ.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 23,540.00 23,540.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท รมีส ์แอนด ์โรลส ์จ  ำกดั 23,540.00 บรษัิท รมีส ์แอนด ์โรลส ์จ  ำกดั 23,540.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.10/2562 ลว.12 กพ.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 90,736.00 90,736.00 เฉพำะเจำะจง บรษัืท มิสเตอร ์อิง๊ค ์ 90,736.00 บรษัืท มิสเตอร ์อิง๊ค ์ 90,736.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบซ.11/2562 ลว.13 กพ.62

(หมกึเครื่องพิมพ)์ คอมพิวเตอร ์เซอรว์สิ จ  ำกดั คอมพิวเตอร ์เซอรว์สิ จ  ำกดั คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จดัซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำร 22,400.00 22,400.00 เฉพำะเจำะจง Brown Bag 22,400.00 Brown Bag 22,400.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบซ. 12/2562 ลว.20 กพ.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

วนัที ่ 4 มีนำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 9,500.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 9,500.00  - มีคณุสมบตัิครบถว้น คบจ.34/2562 ลว.6 กพ.62

วนัที ่11-15 กพ.62 จ.นครพนม  - เสนอรำคำเหมำะสม

6 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร 21,600.00 21,600.00 เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 21,600.00 สำมชยั 2017 21,600.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.35/2562 ลว.7 กพ62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จำ้งเหมำรถตูป้รบัอำกำศ 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,000.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,000.00  - มีคณุสมบตัิครบถว้น คบจ.35/2562 ลว.7 กพ.62

วนัที ่27-28 กพ.62  รร.บดัดี ้  - เสนอรำคำเหมำะสม

7 จำ้งซอ่มเกำ้อีห้อ้งประชมุ กอง คบ. 28,248.00 28,248.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ยโูร เอเชีย เฟอรนิ์เจอร ์ 28,248.00 บรษัิท ยโูร เอเชีย เฟอรนิ์เจอร ์ 28,248.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.37/2562 ลว.21 กพ.62

แอนด ์ออฟฟิศ แชร ์ แอนด ์ออฟฟิศ แชร ์ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

คอมโพเนน้ท ์จ  ำกดั คอมโพเนน้ท ์จ  ำกดั ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

8 จด้จำ้งปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน ำ้ชำย 49,969.00 49,969.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส จ ำกดั 49,969.00 บ.อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส จ ำกดั 49,969.00  - ใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ คบจ.38/2562 ลว. 26 กพ.62

ชัน้ 5 อำคำร 5 คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1
ซือ้แบตเตอรี่รถยนต ์นง 6618 

นนทบรุี
3,745.00              3,745.00           เฉพำะเจำะจง บรษัิท สยำมพระรำม5 จ ำกดั 3,745 บำท บรษัิท สยำมพระรำม5 จ ำกดั 3,745 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซส. 9/2562

ลว. 21 ก.พ.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเครื่องส  ำอำง).......

วนัที ่ 28  เดือน กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

และรำคำทีแ่นบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

2

จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน ม.44 

(ม.ค.- เม.ย.62)

45,000.00            45,000.00         เฉพำะเจำะจง

นำงสำววรำภรณ ์ศรดีำว 45,000 บำท นำงสำววรำภรณ ์ศรดีำว 45,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสั่งซือ้ บจส. 93/2562

ลว. 18 ก.พ.62

3

จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน ม.44 

(ม.ค.-เม.ย.62)

45,000.00            45,000.00         เฉพำะเจำะจง

นำงสำววลิำวรรณ  แดนสลดั 45,000 บำท นำงสำววลิำวรรณ  แดนสลดั 45,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 94/2562

ลว. 18 ก.พ.62

4
จำ้งถ่ำยเอกสำรประชมุ 11,250.00            11,250.00         เฉพำะเจำะจง

ดบัเบิล้ย ูที ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 11,250 บำท ดบัเบิล้ย ูที ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 11,250 บำท
รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 95/2562

ลว. 18 ก.พ.62

5
จำ้งซอ่มรถยนต ์หมำยเลข

ทะเบยีน นง 6618 นนทบรุี

15,582.41            15,582.41         เฉพำะเจำะจง
บรษัิท สยำมพระรำม5 จ ำกดั 15,582.41 บำท บรษัิท สยำมพระรำม5 จ ำกดั 15,582.41 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 96/2562

ลว. 21 ก.พ.62

6
จำ้งเปลีย่นอะไหล ่ถ่ำย

น ำ้มนัเครื่อง นง 5193 นนทบรุี

1,754.80              1,754.80           เฉพำะเจำะจง
สินเจรญิเบรคเซ็นเตอร์ 1,754.80 บำท สินเจรญิเบรคเซ็นเตอร์ 1,754.80 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 97/2562

ลว. 22 ก.พ. 62

7
จำ้งเชำ่สถำนทีจ่ดัเก็บเอกสำร 

160 กลอ่ง

7,280.00              7,280.00           เฉพำะเจำะจง
บรษัิท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ  ำกดั 7,280 บำท บรษัิท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ  ำกดั 7,280 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 98/2562

ลว. 26 ก.พ.62

8

จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน (มี.ค.62) 13,000.00            13,000.00         เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเกนิกำ  เจรญิอศัวสขุ 13,000 บำท นำงสำวเกนิกำ  เจรญิอศัวสขุ 13,000 บำท

 -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรง

กบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ
ใบสั่งจำ้ง บจส. 99/2562

ลว. 28 ก.พ.62

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 ซือ้แบตเตอรี่ รถ นง-5930 3,745.00              3,745.00           เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 จก. บ.สยำมพระรำม 5 จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้  บซ.ว.7/62

 = 3,745 บำท  = 3,745 บำท ลว. 1 กพ.62

2 จำ้งซอ่มรถยนตต์ูส้ว่นรำชกำร 7,586.30              7,586.30           เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 จก. บ.สยำมพระรำม 5 จก.  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว.35/62

นง- 5930  = 7,586.30 บำท  = 7,586.30 บำท ลว. 4 กพ.62

3 จำ้งท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 5,600.00              5,600.00           เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบก๊เฮำ้ส์ หจก.นทันิต แบก๊เฮำ้ส์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 36/62

80 ใบ  = 5,600  บำท  = 5,600  บำท ลว. 15 กพ.62

4 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำน ฝ่ำย 48,000.00            48,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.มลัลิกำ  กนัทำ นส.มลัลิกำ  กนัทำ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 37/62

บรหิำรงำนทั่วไป (มีนำคม -  =  48,000 บำท  =  48,000 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

 มิถนุำยน 2562)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน  กมุภำพนัธ ์2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่....28.. เดือน .กมุภำพนัธ ์..... พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

5 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน 60,800.00            60,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอน ุ เขียวสอำด นำยอน ุ เขียวสอำด  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง  บจ.ว.38/62

พนกังำนขบัรถยนต ์(มีนำคม -  = 60,800 บำท  = 60,800 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

 มิถนุำยน 2562)

6 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนบนัทกึ 60,620.00            60,620.00         เฉพำะเจำะจง นส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชำติ) นส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชำติ)  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 39/62

ขอ้มลู ( มีนำคม - กนัยำยน  = 60,620 บำท  = 60,620 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

2562)

7 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำนบนัทกึ 87,640.00            87,640.00         เฉพำะเจำะจง นส.กลัยดำ  ยิง่วฒันไกร นส.กลัยดำ  ยิง่วฒันไกร  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 40/62

ขอ้มลู ( มีนำคม - กนัยำยน  = 87,640  บำท  = 87,640  บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

2562)

8 จำ้งเหมำปฏบิตัิงำน 63,600.00            63,600.00         เฉพำะเจำะจง นส.พลอยชนก  เผือกผ่อง นส.พลอยชนก  เผือกผ่อง  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 4162

 ( มีนำคม - มิถนุำยน  =63,600  บำท  =63,600  บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

2562)

9 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำน ฝ่ำย 70,720.00            70,720.00         เฉพำะเจำะจง นส.ดำรุณี   จิตประสำน นส.ดำรุณี   จิตประสำน  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 42/62

บรหิำรงำนทั่วไป (มีนำคม -  = 70,720 บำท  = 70,720 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

 มิถนุำยน 2562)

10 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำน กลุม่ก ำกบั 48,000.00            48,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.ศศิวรรณ เสำเสรมิศรี นส.ศศิวรรณ เสำเสรมิศรี  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 43/62

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  = 48,000 บำท  = 48,000 บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

ตลำด ( มี.ค. - มิย.62)

11 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำน กลุม่ก ำกบั 49,560.00            49,560.00         เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง นส.ณฐัณิชำ  นวลแสง  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 44/62

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  = 49,560  บำท  = 49,560  บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

ตลำด ( มี.ค. - มิย.62)

12 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำน กลุม่ก ำกบั 70,040.00            70,040.00         เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัณิชำ  วงษค์  ำภำ นส.ณฐัณิชำ  วงษค์  ำภำ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 45/62

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  = 70,040  บำท  = 70,040  บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

ตลำด ( มี.ค. - มิย.62)

13 จำ้งเหมำปฎบิตัิงำน กลุม่พฒันำ 69,640.00            69,640.00         เฉพำะเจำะจง นส.เกศินี  วงศไ์ชย นส.เกศินี  วงศไ์ชย  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 46/62

ระบบวตัถอุนัตรำย  = 69,640  บำท  = 69,640  บำท  - ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรวกบังำนลว. 22 กพ.62

 ( มีค. - มิย.62)

14 จำ้งถ่ำยเอกสำร 80 ชดุ 2,560.00              2,560.00           เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปป้ี เซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.ว. 47/62

 = 2,560 บำท  = 2,560 บำท ลว. 22 กพ.62

15 ซือ้ยำงรถยนต ์ นง-6619 12,800.00            12,800.00         เฉพำะเจำะจง สินเจรญิเบรคเซ็นเตอร์ สินเจรญิเบรคเซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้  บซ.ว. 8/62

 = 12,800บำท  = 12,800บำท ลว. 22 กพ.62

แบบ  สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน.....กมุภำพนัธ ์2562.............

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



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีห่รอืวนัทีข่องสญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 จดัจำ้งเดินสำยคอนโทรล และ

ติดตัง้เบรคเกอร์

7,490.00 7,490.00 จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน

บจ.ศรป.38/2562

ระบบไฟ 380 โวลต ์พรอ้ม

อปุกรณ ์ เครื่องปรบัอำกำศซยัโจ

 เด็นกิ ขนำด 40,000 บทีียู

เสนอรำคำ 7,490 บำท รำคำจำ้ง  7,490 บำท และคณุภำพดี เพียงพอตำม

ควำมตอ้งกำรใชง้ำนและ

ประโยชนต์อ่หน่วยงำน

ลงวนัที ่5 กมุภำพนัธ ์2562

2 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 32,207.00 32,207.00 จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบรษัิท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ จ  ำกดั บรษัิท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ จ  ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.ศรป.8/2562

เสนอรำคำ 32,207 บำท รำคำจำ้ง  32,207 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่27 กมุภำพนัธ ์2562

3 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 28,141.00 28,141.00 จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงรำ้นกิจเจรญิกำรคำ้ รำ้นกิจเจรญิกำรคำ้  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.ศรป.9/2562

เสนอรำคำ  28,141 บำท รำคำจำ้ง   28,141 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่21 กมุภำพนัธ ์2562

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

1 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 46,010.- บำท 46,010.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอรจี์ จ  ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 46,010.- บำท

บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอรจี์ จ  ำกดั

รำคำทีซื่อ้ 46,010.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ.ซ 10/2562

6 ก.พ.62

2 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 36,427.08 บำท 36,427.08 บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำลกัษณ ์ซพัพลำย จก.

รำคำทีเ่สนอ 36,427.08 บำท

บ.ธำรำลกัษณ ์ซพัพลำย จก.

รำคำทีซื่อ้ 36,427.08 บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ.ซ 11/2562

7 ก.พ.62

3 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 50,600.- บำท 50,600.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีเ่สนอ 50,600.- บำท

รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีซื่อ้ 50,600.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ.ซ 12/2562 

11 ก.พ.62

4 จำ้งจดัท ำคูมื่อกำรจดัเตรยีม

เอกสำรยืน่ค  ำขอขึน้ทะเบยีนยำ

พฒันำจำกสมนุไพร

500,000.- บำท 500,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง สมำคมเภสชักรอตุสำหกำร 

(ประเทศไทย)

รำคำทีเ่สนอ 500,000.- บำท

สมำคมเภสชักรอตุสำหกำร 

(ประเทศไทย)

รำคำทีจ่ำ้ง500,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.71/2562

1 ก.พ.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพนัธ ์2562

กองสง่เสรมิกำรประกอบกำรผลิตภณัฑส์ขุภำพ

วนัที ่28 เดือน กมุภำพนัธ ์ พ.ศ. 2562

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

วนัที่...28.....เดือน....กมุภำพนัธ.์..พ.ศ....2562...

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

5 จำ้งจดัท ำคูมื่อกำรใชร้ะบบงำน

กำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัยำแบบ 

e-submission รองรบั AEC

250,000.- บำท 250,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ.แฟ็คทอรี่ ทอลค์ จก.

รำคำทีเ่สนอ 250,000.- บำท

บ.แฟ็คทอรี่ ทอลค์ จก.

รำคำทีจ่ำ้ง 250,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ.จ.72/2562

1 ก.พ.62

6 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือสนบัสนนุ

กำรขึน้ทะเบยีนต ำรบัยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

30,000.- บำท 30,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิดำภำ คงประดิษฐ์

รำคำทีเ่สนอ 30,000.- บำท

นำงสำวจิดำภำ คงประดิษฐ์

รำคำทีจ่ำ้ง 30,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ.จ.73/2562 

5 ก.พ.62

7 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนนุกำรให้

ค  ำปรกึษำผลิตภณัฑส์ชุภำพ

30,000.- บำท 30,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวพทุธพร กนกองักรู

รำคำทีเ่สนอ 30,000.- บำท

นำงสำวพทุธพร กนกองักรู

รำคำทีจ่ำ้ง 30,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ.จ.74/2562 

5 ก.พ.62

8 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมินขอ้มลู 

และทบทวนขอ้มลูยำ

60,000.- บำท 60,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำววชัรำภรณ ์แซเ่อีย้ว

รำคำทีเ่สนอ 60,000.- บำท

นำงสำววชัรำภรณ ์แซเ่อีย้ว

รำคำทีจ่ำ้ง 60,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 75/2562

5 ก.พ.62

9 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมินขอ้มลู 

และทบทวนขอ้มลูยำ

60,000.- บำท 60,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำยสชุำติ อรำ่มเมลืองศรี

รำคำทีเ่สนอ 60,000.- บำท

 นำยสชุำติ อรำ่มเมลืองศรี

รำคำทีจ่ำ้ง 60,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 76/2562 

5 ก.พ.62

10 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมินขอ้มลู 

และทบทวนขอ้มลูยำ

60,000.- บำท 60,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวทวพีร กิจถำวรชยัสกลุ

รำคำทีเ่สนอ 60,000.- บำท

 นำงสำวทวพีร กิจถำวรชยัสกลุ

รำคำทีจ่ำ้ง 60,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 77/2562

5 ก.พ.62

11 จำ้งเหมำบรกิำรในกำรใหบ้รกิำร

 smart counter service ฯ

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

คอนซลัติง้ จก.

รำคำทีเ่สนอ 496,000.- บำท

 บ. ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้ จก.

รำคำทีจ่ำ้ง 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 78/2562

7 ก.พ.62

12 เชำ่อปุกรณแ์ละระบบในกำร

ใหบ้รกิำร smart counter 

service ฯ

494,000.- บำท 494,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  บ.เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์แอนด์

 ออรแ์กไนซเ์ซอร ์

รำคำทีเ่สนอ 494,000.- บำท

 บ.เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์แอนด ์

ออรแ์กไนซเ์ซอร ์

รำคำทีเ่ชำ่ 494,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะเชำ่

สสผ. จ 79/2562

7 ก.พ.62

13 จำ้งติดตัง้ขำยดึทีวี 7,918.- บำท 7,918.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ.อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จก.

รำคำทีเ่สนอ 7,918.- บำท

บ.อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จก.

รำคำทีจ่ำ้ง 7,918.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 80/2562

11 ก.พ.62

14 จำ้งจดัท ำขอ้เสนอและ

ค ำแนะน ำทีเ่ก่ียวกบักำร

อนญุำตผลิตภณัฑอ์ำหำร

30,000.- บำท 90,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงมำลี จิรวงศศ์ร ี

รำคำทีเ่สนอ 30,000.- บำท

นำงมำลี จิรวงศศ์ร ี

รำคำทีจ่ำ้ง 30,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 81/2562

22 ก.พ.62

15 จำ้งเหมำบรกิำรปรบัปรุง

กระบวนกำรใหบ้รกิำรอนญุำต

ผลิตภณัฑส์ขุภำพของ

กระบวนกำรน ำรอ่ง

490,000.- บำท 490,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนศุรำ ธนำมี

รำคำทีเ่สนอ 490,000.- บำท

นำงสำวอนศุรำ ธนำมี

รำคำทีจ่ำ้ง 490,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 82/2562

22 ก.พ.62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรอืจำ้ง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

16 จำ้งท ำตรำยำง 2,005.- บำท 2,005.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์

รำคำทีเ่สนอ 2,005.- บำท

รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์

รำคำทีจ่ำ้ง 2,005.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 83/2562

22 ก.พ.62

17 จำ้งยำ้ยและติดตัง้ระบบไฟฟำ้ 24,000.- บำท 24,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีเ่สนอ 24,000.- บำท

รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีจ่ำ้ง 24,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 84/2562

26 ก.พ.62

18 จำ้งขนยำ้ยวสัดสุ  ำนกังำน 10,000.- บำท 10,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยลลิต  อยูเ่ย็น

รำคำทีเ่สนอ 10,000.- บำท

นำยลลิต  อยูเ่ย็น

รำคำทีจ่ำ้ง 10,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจำ้ง

สสผ. จ 85/2562

27 ก.พ.62


