
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

1 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 4,894.18 บำท 4,894.18 บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นกิจทวทีรพัย์ 4,894.18 บำท รำ้นกิจทวทีรพัย์ 4,894.18 บำท มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึขอ้ควำม ที่ สธ 1014/172

ลงวนัที่ 20 พ.ค. 63

2 ซอ่มแซมปรบัปรุงหอ้ง  29,639.00 บ.  29,639.00 บ. เฉพำะเจำะจง บริษัท ซอรไ์วซ ์จ  ำกัด  29,639.00 บ. บริษัท ซอรไ์วซ ์จ  ำกัด  29,639.00 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึขอ้ควำม ที่ สธ 1014/178

ลงวนัที่ 21 พ.ค. 63

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 ซอ่มประตบูำนเลือ่นหอ้ง 6,099.-บำท 6,099.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุง่เรือง จ  ำกัด 6,099.-บำท บริษัท ตัง้รุง่เรือง จ  ำกัด 6,099.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 178/2563

รอ้งเรียนและซอ่มประตู เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 5 พ.ค. 2563

หอ้งรบั - สง่ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 30 พฤษภำคม 2563

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

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

วนัที่ 2 เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2563

ล ำดบั

ที่
งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูท้ี่ไดร้บักำรคดัเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

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

วนัที.่....28...... เดือน....พฤษภำคม...... พ.ศ. 2563

 - ไม่มีผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในเดือน พฤษภำคม 63 -

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

2 ซอ่มหอ้งน ำ้สว่นกลำงอำคำร 1 15,000.-บำท 15,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรืองมำก 15,000.-บำท นำยพงศกร  เรืองมำก 15,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 179/2563

ชัน้ 3 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 29 เม.ย. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จำ้งซอ่มรถยนต ์หมำยเลข 35,000.-บำท 35,000.-บำท เฉพำะเจำะจง รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 35,000.-บำท รำ้นติวำนนทย์ำงยนต์ 35,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 180/2563

ทะเบียน นง - 5933 นบ. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 73,960.-บำท 73,960.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงธนัวธ์ร หงษท์รพัยด์ำ 73,960.-บำท นำงธนัวธ์ร หงษท์รพัยด์ำ 73,960.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 181/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 90,040.-บำท 90,040.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มทอง 90,040.-บำท นำยนิคม กลอ่มทอง 90,040.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 182/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 54,240.-บำท 54,240.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย ์ศรีม่วง 54,240.-บำท นำยมำนิตย ์ศรีม่วง 54,240.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 183/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 42,440.-บำท 42,440.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บำท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 184/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 42,440.-บำท 42,440.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บำท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 42,440.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 185/2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 ซอ่มไฟสอ่งสวำ่งลำนจอด 46,400.-บำท 46,400.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรืองมำก 46,400.-บำท นำยพงศกร  เรืองมำก 46,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 186/2563

รถยนต ์(ลำนดิน) เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 ซอ่มเปลีย่นอปุกรณแ์จง้เหตุ 16,585.-บำท 16,585.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท สแควร ์ไนน ์กรุ๊ป จ  ำกัด 16,585.-บำท บริษัท สแควร ์ไนน ์กรุ๊ป จ  ำกัด 16,585.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 187/2563

เพลิงไหม้ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 21,055.-บำท 21,055.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร ค  ำอ่อน 21,055.-บำท น.ส. อวยพร ค  ำอ่อน 21,055.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 188/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 9,270.-บำท 9,270.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 9,270.-บำท น.ส.ศศิธร ดวงใจดี 9,270.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 189/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จำ้งปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 9,000.-บำท 9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพภ์ทัรชิ์ตำ พรหมมำศ 9,000.-บำท น.ส.พิมพภ์ทัรชิ์ตำ พรหมมำศ 9,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.สล. 190/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 ซือ้วสัดคุอมพิงเตอร ์จ  ำนวน 30,445.50 บำท 30,445.50 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แสนสคุนธ ์จ  ำกัด 30,445.50 บำท บริษัท แสนสคุนธ ์จ  ำกัด 30,445.50 บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 40/2563

6 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ประมำณ

15 จดัซือ้วสัด ุ 35,326.-บำท 35,326.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ โต้ 35,326.-บำท บริษัท ป.รำชำ โต้ 35,326.-บำท มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.สล. 41/2563

เซอรว์สิ จ  ำกัด เซอรว์สิ จ  ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 27 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจำ้ง โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งผูช้ว่ยนกัวชิำกำรของศนูยพ์ฒันำนโยบำย52,500 52,500 เฉพำะเจำะจง นำงกุลนำถ ปทมุสตูิ นำงกุลนำถ ปทมุสตูิ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.155/63

แหง้ชำติดำ้นสำรเคมี เสนอรำคำ 52,500 บำท รำคำจำ้ง 52,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  5 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

2 จำ้งจดัท ำสรุปรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์85,600 85,600 เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟิคฯ หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟิคฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.156/63

จำกกำรใชย้ำ เสนอรำคำ 85,600 บำท รำคำจำ้ง 85,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  7 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

3 ซือ้อปุกรณใ์ชส้  ำหรบัคอมพิวเตอร์ 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง รำ้น เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำ้น เจ เอส คอมพิวเตอร์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.157/63

เสนอรำคำ 1,500 บำท รำคำจำ้ง 1,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  8 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม  2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน พฤษภำคม  2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

4 จำ้งปรบัปรุงและติดตัง้แผ่นผำ้ 29,960 29,960 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกัด บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกัด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.158/63

เสนอรำคำ 29,960 บำท รำคำจำ้ง 29,960 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  8 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

5 จำ้งซอ่มแอร์ 63,023 63,023 เฉพำะเจำะจง หจก.ไอซี แอร ์เอ็นจีเนียริ่ง หจก.ไอซี แอร ์เอ็นจีเนียริ่ง โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.159/63

เสนอรำคำ 63,023 บำท รำคำจำ้ง 63,023 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  12 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

6 จำ้งส  ำรวจขอ้มลูและประมวลผลกำรด ำเนิน200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง  บริษัท มีดี ดิจิทลั จ  ำกัด  บริษัท มีดี ดิจิทลั จ  ำกัด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.160/63

งำนเชิงบรูณำกำรภำยใตโ้ครงกำรบรูณำกำร เสนอรำคำ 200,000 บำท รำคำจำ้ง 200,000  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  13 พฤษภำคม 2563

เพ่ือเฝำ้ระวงัและติดตำมผลกระทบจำกำร ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

ใชว้ตัถอุนัตรำยทำงกำรเกษตรที่มีตอ่ และคณุภำพดี เพียงพอ

เกษตรกร ผูบ้ริโภคและสิง่แวดลอ้ม ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

7 จำ้งผลิตสือ่วดีีทศันแ์ละอินโฟกรำฟิก 492,200 492,200 เฉพำะเจำะจง บริษัท อเดไลน ์กรุ๊ป จ  ำกัด หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟิคฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.161/63

แอนิเมชั่น เสนอรำคำ 492,200 บำท รำคำจำ้ง 492,200 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  15 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

หน่วยงำน

8 จำ้งตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูรำยงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง นำงวมิล สวุรรณเกษำวงษ์ นำงวมิล สวุรรณเกษำวงษ์ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.162/63

เหตกุำรณไ์ม่พงึประสงคจ์ำกกำรใชย้ำปี เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจำ้ง 30,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  15 พฤษภำคม 2563

พ.ศ.2562 (วนัที่รบัรำยงำน 1 ต.ค. 62 ถึง ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

31 ธนัวำคม 62) และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

9 จำ้งซอ่มหอ้งน ำ้ชำยและหอ้งน ำ้หญิง 23,000 23,000 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก นำยพงศกร เรืองมำก โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.163/63

อำคำร 5 ชัน้ 4 กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน เสนอรำคำ 23,000 บำท รำคำจำ้ง 23,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

10 จำ้งพิมพบ์ตัรเฝำ้ระวงัผ่ืนแพย้ำที่รุนแรง99,000 99,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟิคฯ หจก.ส ำนกัพิมพอ์กัษรกรำฟิคฯ โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ บจ.กยผ.164/63

เสนอรำคำ 99,000 บำท รำคำจำ้ง 99,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  21 พฤษภำคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

11 จำ้งเชำ่วงจรอินเทอรเ์น็ต (Internet) 240,000 240,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั่น จ  ำกัด บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั่น จ  ำกัด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที่ 48/2563

เพ่ือใหบ้ริกำรระบบสำรสนเทศ ณ อำคำร 6 รำคำที่เสนอ 240,000 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 240,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่  30 พฤษภำคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

12 จำ้งจดท ำเวบ็ไซตก์ัญชำทำงกำรแพทยข์อง300,000 300,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลท ูจ  ำกัด บริษัท ฟิลท ูจ  ำกัด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที่ 51/2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รำคำที่เสนอ 300,000 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 300,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่  22 พฤษภำคม. 2563

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน เงินรำยไดฯ้

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

13 จำ้งเชำ่ใชบ้ริกำรจดัสง่ขอ้มลูกำรขออนญุำต 340,000 340,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น  บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น  โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที่ 50/2563

ผ่ำนทำงระบบ SMS ของส ำนกังำนคณะ จ ำกัด จ ำกัด และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่  14 พฤษภำคม 2563

กรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปี รำคำที่เสนอ 340,000 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 340,000 บำท ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

งบประมำณ พ.ศ. 2563 และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

14 จำ้งเชำ่ใชบ้ริกำรระบบสแกนใบหนำ้ 208,100 208,100 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั่น จ  ำกัด บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั่น จ  ำกัด โดยใชห้ลกัเกณฑร์ำคำ สญัญำจำ้งเลขที่ 52/2563

แทนกำรลงช่ือปฏิบตัิงำนของส ำนกังำน รำคำที่เสนอ 208,100 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 208,100 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่  29 พฤษภำคม 2563

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปี ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

งบประมำณ พ.ศ. 2563 และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมตอ้งกำรใช้

งำนและประโยชนต์อ่

หน่วยงำน

ล ำดบั

ที่
งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

วงเงินที่จะซือ้หรือ

จำ้ง

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลง

ซือ้หรือจำ้ง
วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่  1 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563

แบบ สขร.1



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอรห์มึกปริน้ 86,392

86,391.80 

รำคำที่เคยจำ้ง

ครัง้สดุทำ้ย

ภำยใน

ระยะเวลำ  2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
บริษัท พี แอนด ์เจ ฟรีเวย ์เทรดดิง้ 

 จ  ำกัด
86,392

บริษัท พี แอนด ์เจ ฟรีเวย ์เทรดดิง้  

จ  ำกัด
86,392

เน่ืองจำกวดัดุงักลว่หมด จงึ

จ  ำเป็นตอ้งซือ้เพ่ิมเติม และทำง

ศนูยข์อ้มลูและสำรสนเทศไม่มี

วสัดคุอมพิวเตอร ์  (หมึกปริน้) ให้

เบิก ท  ำใหไ้ม่เพียงพอตอ่กำรใชง้ำน

ซ/1/2563 ลว.20 พ.ค. 63

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

๑ ขออนมุตัิจำ้งด  ำเนินกำร

เก่ียวกับรถยนตต์ู ้หมำยเลข

ทะเบียน นง 5819

3,737.51 3,737.51  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกัด  

เสนอรำคำ ๓,๗๓๗.๕๑ บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกัด  เสนอ

รำคำ ๓,๗๓๗.๕๑ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๒๑/๒๕๖๓    ลว. ๑๔ พ.ค.

 ๒๕๖๓

๒ ขออนมุตัิจำ้งซอ่มประต ูณ 

กองควบคมุเครื่องมือแพทย์

7,490.00 7,490.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกัด  

เสนอรำ ๗,๔๙๐ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกัด  

เสนอรำ ๗,๔๙๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๒๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ พ.ค.

 ๒๕๖๓

๓ ขออนมุตัิจำ้งซอ่มหอ้งน ำ้ชำย

และหอ้งน ำ้หญิง

15,194.00 15,194.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกัด  

เสนอรำ ๑๕,๑๙๔ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ำกัด  

เสนอรำ ๑๕,๑๙๔ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๒๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ พ.ค.

 ๒๕๖๓

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือก

เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเครื่องมือแพทย .์......

วนัที่ ๕ เดือน มิถนุำยน พ.ศ. ๒๕๖๓



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

๔ ขออนมุตัิจำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำน

ของสว่นรำชกำร

80,000.00 80,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยภำนมุำศ  ช่ืนชเูดช       เสนอ

รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

นำยภำนมุำศ  ช่ืนชเูดช       เสนอ

รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรูค้วำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก  ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงคข์องกำรจำ้งงำน

บจ.พ.๒๒๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๗ พ.ค.

 ๒๕๖๓

๕ ขออนมุตัิจำ้งซอ่มครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์(เครื่องพิมพ)์

1,200.00 1,200.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร ์    เสนอ

รำคำ ๑,๒๐๐ บำท

รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร ์    เสนอ

รำคำ ๑,๒๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๒๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๗ พ.ค.

 ๒๕๖๓

๖ ขออนมุตัิจำ้งถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

2,000.00 2,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้นก็อปป้ี ปริน้  เสนอรำคำ 

๒,๐๐๐ บำท

รำ้นก็อปป้ี ปริน้  เสนอรำคำ ๒,๐๐๐

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๒๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๗ พ.ค.

 ๒๕๖๓

๗ ขออนมุตัิจำ้งถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

2,000.00 2,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้นก็อปป้ี ปริน้  เสนอรำคำ 

๒,๐๐๐ บำท

รำ้นก็อปป้ี ปริน้  เสนอรำคำ ๒,๐๐๐

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บจ.พ.๒๒๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๗ พ.ค.

 ๒๕๖๓

๘ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 64,594.42 64,594.42  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เอส. เอส. สเตชั่นเนอรี่  เสนอ

รำคำ ๖๔,๕๙๔.๔๒ บำท

รำ้น เอส. เอส. สเตชั่นเนอรี่  เสนอ

รำคำ ๖๔,๕๙๔.๔๒ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๑/๒๕๖๓     ลว. ๗ พ.ค. 

๒๕๖๓

๙ ขออนมุตัิจดัซือ้แบตเตอรี่

รถยนตต์ู ้หมำยเลขทะเบียน 

นง 5819

3,800.00 3,800.00  วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ติวำนนทย์ำงยนต ์       เสนอ

รำคำ ๓,๘๐๐ บำท

รำ้น ติวำนนทย์ำงยนต ์       เสนอ

รำคำ ๓,๘๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

บซ.พ.๑๔/๒๕๖๓     ลว. ๒๙ พ.ค. 

๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 อนมุตัิซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 4,173.00                4,173.00          เฉพำะเจำะจง รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 4,173.00            รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 4,173.00                         มีคณุสมบตัิครบถว้น สธ 1009.1/1008

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 12  พ.ค.  2563

ภำยในวงเงินงบ

วนัที่  30  พฤษภำคม 2563

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ประมำณ

2 อนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 81,246.17              81,246.17        เฉพำะเจำะจง รำ้นคุม้แกว้ 81,246.17          รำ้นคุม้แกว้ 81,246.17                       มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ย. 454/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 ขอจดัท ำซองน ำ้ตำลหนำ้ตำ่ง 42,800.00              42,800.00        เฉพำะเจำะจง รำ้นกิจทวทีรพัย์ 42,800.00          รำ้นกิจทวทีรพัย์ 42,800.00                       มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ย. 454/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 อนมุตัิท  ำตรำยำง 8,140.00                8,140.00          เฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 8,140.00            รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 8,140.00                         มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ย. 458/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จำ้งพฒันำระบบกำรเก็บขอ้มลู 100,000.00            100,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยกษิตพงษ ์ฐำนะวฑุฒ์ 100,000.00        นำยกษิตพงษ ์ฐำนะวฑุฒ์ 100,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ย. 459/2563

ผลวเิครำะหฯ์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จำ้งพฒันำระบบกำรรบัเรื่อง 100,000.00            100,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยสำมำรถ  จ  ำรสั 100,000.00        นำยสำมำรถ  จ  ำรสั 100,000.00                     มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ย. 460/2563

ปัญหำคณุภำพดำ้นยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จำ้งซอ่มตรวจเช็คคนัเรง่รถยนตร์ำชกำร 5,582.19                5,582.19          เฉพำะเจำะจง บ. โตโยตำ้นนทบรุี 5,582.19            บ. โตโยตำ้นนทบรุี 5,582.19                         มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ย. 461/2563

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26  พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน จ ำนวน 1 

รำยกำร

13,375.00 13,375.00 วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น กิจทวทีรพัย์ 13,375.00 รำ้น กิจทวทีรพัย์ 13,375.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตซ 13/2563                  ลว. 22 

พฤษภำคม 2563

2 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์จ  ำนวน 

3 รำยกำร

64,210.70 64,210.70 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนดเ์จ ฟรีเวย ์เทรดดิง้ 

จ  ำกัด

64,210.70 บริษัท พีแอนดเ์จ ฟรีเวย ์เทรดดิง้ 

จ  ำกัด

64,210.70 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตซ 14/2563                  ลว. 22 

พฤษภำคม 2563

3 จำ้งพฒันำสตูรต ำรบั 

กรรมวธีิผลิต วธีิประกัน

คณุภำพวตัถดุิบ และ

ผลิตภณัฑก์ัญชำทำง

กำรแพทยต์น้แบบส ำหรบั

โรงพยำบำลมุ่งเป้ำ จ  ำนวน 3

 รำยกำร

100,000.00            100,000.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำยศศิพงค ์ ทิพยร์ชัดำพร 100,000.00        นำยศศิพงค ์ ทิพยร์ชัดำพร 100,000.00                     พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 131/2563                ลว. 15 

พฤษภำคม 2563

4 จำ้งพฒันำสตูรต ำรบั 

กรรมวธีิผลิต วธีิประกัน

คณุภำพวตัถดุิบ และ

ผลิตภณัฑก์ัญชำทำง

กำรแพทยต์น้แบบส ำหรบั

โรงพยำบำลมุ่งเป้ำ พรอ้ม

จดัท ำคูมื่อฯ จ  ำนวน 5 รำยกำร

490,000.00 490,000.00 วธีิเฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยันเรศวร 490,000.00 มหำวทิยำลยันเรศวร 490,000.00 พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 132/2563                ลว. 15 

พฤษภำคม 2563

5 จำ้งซอ่มเครื่องปรบัอำกำศ 

จ ำนวน 2 รำยกำร

2,568.50                2,568.50          วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อร ์เซอรว์สิ 2,568.50            รำ้น ฐำปนียแ์อร ์เซอรว์สิ 2,568.50                         พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 133/2563                ลว. 20 

พฤษภำคม 2563

เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม  2563 

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

วนัที.่....10.....เดือน....มิถนุำยน......พ.ศ. …2563...... 

ล ำดบั

ที่
งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง

ผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

6 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่วเิครำะห์

ขอ้มลู

253,200.00            253,200.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวณปภชั จิตกรชยัโชติ 253,200.00        นำงสำวณปภชั จิตกรชยัโชติ 253,200.00                     พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 134/2563                ลว. 29 

พฤษภำคม 2563

7 จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ที่ธรุกำร      

     งำนเก่ียวกับกัญชำ

135,600.00            135,600.00      วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววชัรำภรณ ์นนัทบรร 135,600.00        นำงสำววชัรำภรณ ์นนัทบรร 135,600.00                     พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 135/2563                ลว. 29 

พฤษภำคม 2563

8 จำ้งติดตัง้แผงกัน้อะคลีลิคใส

 ณ เคำนเ์ตอรบ์ริกำร กอง

ควบคมุวตัถเุสพติด ชัน้ 5

17,655.00              17,655.00        วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น แอลพีเอ็น ซิสเต็มส์ 17,655.00          รำ้น แอลพีเอ็น ซิสเต็มส์ 17,655.00                       พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 136/2563                ลว. 26 

พฤษภำคม 2563

9 จำ้งซอ่มเครื่องพิมพแ์ละ

สแกนเนอร์

4,600.00                4,600.00          วธีิเฉพำะเจำะจง รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 4,600.00            รำ้น เจเอส คอมพิวเตอร์ 4,600.00                         พิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยใช้

เกณฑร์ำคำ

ตจ 137/2563                ลว. 26 

พฤษภำคม 2563

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำที่เสนอ รำคำที่เสนอ

1 จำ้งซอ่มตูแ้ชห่อ้งปฏิบตัิกำร 46,652 46,652 เฉพำะเจำะจง บ.อิเล็กตริกฯ 46,652 บ.อิเล็กตริกฯ 46,652

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

   บจ.อ.516/63        7 พฤษภำคม 

 2563

2 ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก เฉพำะเจำะจง ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

    บจ.อ.517/63      พฤษภำคม  

2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลง

ซือ้หรือจำ้ง
เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจำ้งในรอบเดือน......…พฤษภำคม.........2563................................

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

วนัที.่....17......เดือน….......มิถนุำยน........พ.ศ...2563.................

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

3
จำ้งซอ่มปลัก๊ไฟฟำ้และซอ่ม

รำงเลือ่น
13,900 13,900 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 13,900 นำยพงศกร เรืองมำก 13,900

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

    บจ.อ.518/63     21 พฤษภำคม 

 2563

4
จำ้งออกแบบและจดัท ำวดิิ

ทศัน์
337,150 337,150 เฉพำะเจำะจง บ.โนแมด ฮบั จก. 337,150 บ.โนแมด ฮบั จก. 337,150

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

    บจ.อ.519/63      26 พฤษภำคม 

 2563

5 จำ้งพนกังำนขบัรถยนต์ 23,650 23,650 เฉพำะเจำะจง นำยเอกชยั กำวสกิจ 23,650 นำยเอกชยั กำวสกิจ 23,650

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

    บจ.อ.520/63     27 พฤษภำคม 

 2563

6
       จำ้งซอ่มเครื่อง        

ปรบักำอำศ
10,379.00 10,379.00 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์ 10,379.00 ฐำปนีย ์แอร ์ 10,379.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.521/63          28 พฤษภำคม

  2563

7 จำ้งเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำน 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล กรกชกร 100,000 นำงศรีนวล กรกชกร 100,000

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บจ.อ.522/63          28 พฤษภำคม

  2563

8 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 75,901.52 75,901.52 เฉพำะเจำะจง กิจทวทีรพัย์ 75,901.52 กิจทวทีรพัย์ 75,901.52

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.42/63            8 พฤษภำคม 

 2563

9
ซือ้ชดุทดสอบสำรแอพลำ

ทอกซิน
7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมอินเตอร ์ควอลิตี ้ 7,490.00 บ.สยำมอินเตอร ์ควอลิตี ้ 7,490.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.43/63            19 พฤษภำคม

  2563

10 ซือ้วสัดคุอมฯ 68,480.00 68,480.00 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 68,480.00 วบิลูกิจ 68,480.00

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.44/63            20 พฤษภำคม

  2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

11 ซือ้วสัดคุอมฯ 22,500 22,500 เฉพำะเจำะจง เจ เอส คอมพิวเตอร์ 22,500 เจ เอส คอมพิวเตอร์ 22,500

คณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

 บซ.อ.45/63            28 พฤษภำคม

  2563

ล ำดบั

ที่
งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งผูช้ว่ยเจำ้หนำ้ที่ให้

ค  ำแนะน ำงำนดำ่นอำหำร

และยำ

                  110,000            110,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมศกัดิ ์ หำญหทัยำ               110,000 นำยสมศกัดิ ์ หำญหทัยำ                           110,000 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจด.281/63 ลว. 30 เม.ย. 63

2 จำ้งพนกังำนขบัรถยนต์                     49,500              49,500 เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                 49,500 นำยเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                             49,500 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น บจด.282/63 ลว. 30 เม.ย. 63

3
ซอ่มแซมเครื่องปรบัอำกำศ

กองดำ่นอำหำรและยำ
10,165.00 10,165.00 เฉพำะเจำะจง รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 10,165.00 รำ้น ฐำปนียแ์อรเ์ซอรว์สิ 10,165.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

         บจด.279/63         วนัที่ 17 

เม.ย. 63

4 จำ้งวเิครำะหส์ำรเคมีก ำจดั

ศตัรูพืชตกคำ้งในผลผลิตทำง

กำรเกษตร

5,339,772.00 5,339,772.00 E - Bidding
บริษัท รบัตรวจสินคำ้โพน้ทะเล 

จ ำกัด
5,339,772.00 บริษัท รบัตรวจสินคำ้โพน้ทะเล จ ำกัด 5,339,772.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

   สญัญำเลขที่ 44/2563       วนัที่ 

16 เม.ย. 63

5 เชำ่รถกระบะบรรทกุ ดีเซล 

ขนำด 1 ตนัฯ
839,520.00 839,520.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท มะลิไทย ออโตคำร ์เซอรว์สิ

 จ  ำกัด
839,520.00

บริษัท มะลิไทย ออโตคำร ์เซอรว์สิ 

จ  ำกัด
839,520.00 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น

   สญัญำเลขที่ 3/2563       วนัที่ 30

 เม.ย. 63

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้ หรือจำ้ง
ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่ซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

วนัที่     30     เดือน     เมษำยน   พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม...๒๕๖๓......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผูบ้ริโภค.................

วนัที…่๒๕...เดือน…พฤษภำคม...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2563

กองดำ่นอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑

คำ่บริกำรเปลีย่น

คอมเพรสเซอร ์พรอ้มไล่

อำกำศและเติมน ำ้ยำเต็ม

ระบบ

๓,๒๑๐.๐๐ ๓,๒๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ ๓,๒๑๐.๐๐ ฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ ๓,๒๑๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๑/๒๕๖๓    วนัที่ ๒๗/

๔/๒๕๖๓

๒
เหมำปฏิบตัิของกลุม่พฒันำ

เครือข่ำย
๘๙,๔๐๐.๐๐ ๘๙,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวธญัสดุำ  งอกนำวงั ๘๙,๔๐๐.๐๐ นำงสำวธญัสดุำ  งอกนำวงั ๘๙,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๒/๒๕๖๓    วนัที่ ๒๘/

4/๒๕๖๓

๓
เหมำปฏิบตัิงำนของกลุม่

พฒันำพฤติกรรมกำรบริโภค
๗๐,๒๐๐.๐๐ ๗๐,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง วำ่ที่ร.ต.หญิงชนิดำ  พำนทอง ๗๐,๒๐๐.๐๐ วำ่ที่ร.ต.หญิงชนิดำ  พำนทอง ๗๐,๒๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๓/๒๕๖๓    วนัที่ ๒๘/

๔/๒๕๖๓

๔

จำ้งท ำกิจกรรมแถลงข่ำว

นวตักรรมใหม่..ไทยพรอ้ม

ผลิตชดุ PPE

๒๔๐,๒๑๕.๐๐ ๒๔๐,๒๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก.โนวำอินเตอรแ์อด ๒๔๐,๒๑๕.๐๐ บจก.โนวำอินเตอรแ์อด ๒๔๐,๒๑๕.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๔/๒๕๖๓    วนัที่ ๗/๕/

๒๕๖๓

๕ ป้ำยอะครีลิค ๒๗,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง จ.ช่ืนพำณิชย์ ๒๗,๔๐๐.๐๐ จ.ช่ืนพำณิชย์ ๒๗,๔๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๕/๒๕๖๓    วนัที่ ๑๓/

๕/๒๕๖๓

๖ จำ้งเหำซอ่มตูเ้ก็บเอกสำร ๕๒,๘๐๐.๐๐ ๕๒,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเกษม สขุสนัตรุ์ง่เรือง ๕๒,๘๐๐.๐๐ นำยเกษม สขุสนัตรุ์ง่เรือง ๕๒,๘๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

   บจ.พศ. ๙๖/๒๕๖๓    วนัที่ ๑๔/

๕/๒๕๖๓

๗ เชำ่รถโดยสำร 12 ที่นั่ง ๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ ############ ประกวดรำคำ บจก. แอ๊ดวำนซ ์โกลบอล ๑,๑๙๓,๔๐๐.๐๐ บจก. แอ๊ดวำนซ ์โกลบอล ๑,๑๙๓,๔๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณและเป็นผูช้นะกำร

ประกวดรำคำโดยไดค้ะแนนรวม

สงูสดุ

 สญัญำที่ ๑/๒๕๖๓    วนัที่ ๒๓/๓/

๒๕๖๓

ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้ หรือจำ้ง
ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่ซือ้หรือจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจำ้ง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งซอ่มเบรครถยนต ์นง 

6618 นนทบรุี

10,207.80              10,207.80        เฉพำะเจำะจง บริษัท สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 10,207.80          บริษัท สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 10,207.80                       รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 152/2563

ลว.  15 พ.ค. 63

2 จำ้งท ำตรำยำงและแผ่นป้ำย

หอ้งประชมุ

3,780.00                3,780.00          เฉพำะเจำะจง รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 3,780.00            รำ้น จ.ช่ืนพำณิชย์ 3,780.00                         รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 153/2563

ลว.  15 พ.ค. 63

3 จำ้งยำ้ยโคมไฟ 1,500.00                1,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 1,500.00            นำยพงศกร เรืองมำก 1,500.00                         รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 154/2563

ลว.  20 พ.ค. 63

4 จำ้งติดตัง้ตำข่ำย 4,815.00                4,815.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคเซป เอ็นไวรอนเมนท ์

จ  ำกัด

4,815.00            บริษัท แอคเซป เอ็นไวรอนเมนท ์

จ  ำกัด

4,815.00                         รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจส. 155/2563

ลว.  22 พ.ค. 63

5 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย - ก.ย. 63) 72,000.00 72,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพรรณ เตชะบญุญะ 72,000.00 นำงสำวพรพรรณ เตชะบญุญะ 72,000.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 156/2563

ลว. 26 พ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน.....กองควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเครื่องส  ำอำง).......

วนัที่   29   เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

และรำคำที่แนบ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง
ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 4 มิถนุำยน 2563

คบ.ไมม่คีา่ใชจ้า่ย ในรอบประจ าเดอืน  พฤษภาคม  2563 



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

6 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย - ก.ย. 63) 64,000.00              64,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณัธธิดำ จำ๋สขุ 64,000.00 นำงสำวมณัธธิดำ จำ๋สขุ 64,000.00  -ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจำ้ง บจส. 157/2563

ลว. 29 พ.ค. 63

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งตรวจวเิครำะห์ 39,000.00              39,000.00        เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยัมหิดล มหำวทิยำลยัมหิดล  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจำ้ง เลขที่ 

 = 39,000 บำท  = 39,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 76/63 ลว. 5 พค.63

2 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำนกลุม่ก ำกับ 75,000.00              75,000.00        เฉพำะเจำะจง นส.ธนัยพร จนันำมอม นส.ธนัยพร จนันำมอม  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจำ้ง เลขที่ 

ดแูลวตัถอุนัตรำยก่อนออกสู่  =  75,000บำท  =  75,000บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 77/63 ลว. 5 พค.63

ตลำด พค. - กค.63

3 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำนกลุม่ก ำหนด 70,000.00              70,000.00        เฉพำะเจำะจง นส. เกศินี  กระสำ นส. เกศินี  กระสำ  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจำ้ง เลขที่ 

มำตรฐำนวตัถอุนัตรำย  = 70,000 บำท  = 70,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 78/63 ลว. 5 พค.63

 พค - กค.63

4 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำนกลุม่ก ำกับ 35,000.00              35,000.00        เฉพำะเจำะจง นส. จิรำรตัน ์ สมสวย นส. จิรำรตัน ์ สมสวย  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจำ้ง เลขที่ 

ดแูลวตัถอุนัตรำยก่อนออกสู่  = 35,000 บำท  = 35,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 79/63 ลว. 15 พค.63

ตลำด มิย. - กค.63

5 จำ้งเหมำปฏิบตัิงำนกลุม่ 75,000.00              75,000.00        เฉพำะเจำะจง นส.ฐิติพร  ไชยศรี นส.ฐิติพร  ไชยศรี  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจำ้ง เลขที่ 

พฒันำระบบวตัถอุนัตรำย  = 35,000 บำท  = 35,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 80/63 ลว. 15 พค.63

6 จดัซือ้ตูเ้หล็กบำนเลือ่นทบึ 69,300.00              69,300.00        เฉพำะเจำะจง กิจทวทีรพัย์ กิจทวทีรพัย์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ เลขที่ 

และเกำ้อีท้  ำงำน  = 69,300 บำท  = 69,300 บำท บซ.ว. 8/63 ลว. 15 พค.63

7 จำ้งซอ่มรถยนตต์ูส้ว่นรำชกำร 2,996.00                2,996.00          เฉพำะเจำะจง สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์  - ควำมรูค้วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจำ้ง เลขที่ 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน)..กองควบคมุเครื่องส  ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่ ......28.... เดือน ..พฤษภำคม..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

นง-5930 นนทบรุี  = 2,996  บำท  = 2,996  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 81/63 ลว. 28 พค.63

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 รำยงำนจดัจำ้งซอ่ม

เครื่องพิมพ ์Fuji Xerox 

Docuprint CM305 df

15,301.00              15,301.00        จดัจำ้งโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ดีซำยน ์ฟรำยเดย ์จ  ำกัด บริษัท ดีซำยน ์ฟรำยเดย ์จ  ำกัด  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บจ.ศรป.   72/2563

หมำยเลขครุภณัฑ ์ศรป.1/59,

 และหมำยเลขครุภณัฑ ์ศรป.

2/59 และซอ่มเครื่องพิมพ ์HP

 Color Laserjet หมำยเลข

ครุภณัฑ ์ ศรร. 1/54 โดยวธีิ

เฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 15,301 บำท รำคำจำ้ง 15,301 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่  7 พฤษภำคม 2563

2 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 32,742.00              32,742.00        จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ดีซำยน ์ฟรำยเดย ์จ  ำกัด บริษัท ดีซำยน ์ฟรำยเดย ์จ  ำกัด  - มีคณุสมบตัิครบถว้น บซ.ศรป.9/2563

เสนอรำคำ  32,742 บำท รำคำจำ้ง  32,742 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 1 พฤษภำคม 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน......พฤษภำคม 2563...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูยจ์ดักำรเรื่องรอ้งเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภณัฑส์ขุภำพ (ศรป.)......

วนัที.่..31.....เดือน...พฤษภำคม..พ.ศ....2563...

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

ล  ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้ง นำงสำวโยษิตำ ชนะสิทธ์ิ

               (พฤษภำคม-

กรกฎำคม 2563)                

(เงินรำยได ้อย.)

45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวโยษิตำ ชนะสิทธ์ิ  45,000.00          นำงสำวโยษิตำ ชนะสิทธ์ิ  45,000.00                       รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 07/2563

ลว. 12 พ.ค. 63

2 จำ้ง นำงสำวขวญัเรือน แสง

ไข่             (พฤษภำคม-

กรกฎำคม 2563)                

(เงินรำยได ้อย.)

45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวญัเรือน แสงไข่ 45,000.00          นำงสำวขวญัเรือน แสงไข่ 45,000.00                       รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 08/2563

ลว. 12 พ.ค. 63

3 จำ้ง นำงสำวพชัฌำ ลีลำงำม

วงศำ            (พฤษภำคม-

กรกฎำคม 2563)                

(เงินรำยได ้อย.)

45,000.00              45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัฌำ ลีลำงำมวงศำ 45,000.00          นำงสำวพชัฌำ ลีลำงำมวงศำ 45,000.00                       รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 09/2563

ลว. 12 พ.ค. 63

4 จำ้งขนยำ้ยพสัด ุครุภณัฑ ์

จำกอำคำร 2 ชัน้ 4 ไปอำคำร

 6 ชัน้ 3

8,000.00                8,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยอคัรพงษ ์ฉลองจนัทร์ 8,000.00            นำยอคัรพงษ ์ฉลองจนัทร์ 8,000.00                         รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 104/2563

ลว. 13 พ.ค. 63

5 จดัซือ้หมึก (วสัดสุ  ำนกังำน) 14,284.50              14,284.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนดเ์จ ฟรีเวย ์เทรดดิง้ จ  ำกัด 14,284.50          บริษัท พีแอนดเ์จ ฟรีเวย ์เทรดดิง้ จ  ำกัด 14,284.50                       รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บซ.สมพ 105/2563

ลว. 13 พ.ค. 63

6 จดัจำ้งด  ำเนินงำนกำรบนัทกึ

ขอ้มลูเก่ียวกับกำรพิจำรณำ

อนญุำตโฆษณำผลิตภณัฑ์

สมนุไพร

15,000.00              15,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยพีรศกัดิ ์สิงหท์อง 15,000.00          นำยพีรศกัดิ ์สิงหท์อง 15,000.00                       รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 106/2563

ลว. 25 พ.ค. 63

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภณัฑส์มนุไพร (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป).......

วนัที่   31   เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

และรำคำที่แนบ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

7 จำ้งเปลีย่นยำงหุม้ทอ่น ำ้ยำ

เครื่องปรบัอำกำศซยัโจ เด็นกิ

 ขนำด 28,000 บีทีย ูหอ้ง 

406 หมำยเลขครุภณัฑ ์พ.1/

๕7 อ.

1,605.00                1,605.00          เฉพำะเจำะจง รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 1,605.00            รำ้นฐำปนีย ์แอร ์เซอรว์สิ 1,605.00                         รำคำไม่เกินงบประมำณ

8 จำ้งปฏิบตัิงำนดำ้นกำร

บริหำรงำนพสัด ุงำน

ทรพัยำกรบคุคล และภำรกิจ

อ่ืนของกองผลิตภณัฑส์มนุไพร

160,000.00            160,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงทิพยำ ตัง้สิริสงวน 160,000.00        นำงทิพยำ ตัง้สิริสงวน 160,000.00                     รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสั่งจำ้ง บจ.สมพ 107/2563

ลว. 29 พ.ค. 63

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้หรือจำ้ง

1 จำ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ 1,500.- บำท 1,500.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง เจ เอส คอมพิวเตอร์

รำคำที่เสนอ 1,500.- บำท

เจ เอส คอมพิวเตอร์

รำคำที่จำ้ง 1,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 168/2563

14 พ.ค.63

2 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

124,835.- บำท 124,835.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยมหศัจรรย ์  เลิศเกียรติรชัตะ

รำคำที่เสนอ 124,835.- บำท

นำยมหศัจรรย ์  เลิศเกียรติรชัตะ

รำคำที่จำ้ง 124,835.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 169/2563

28 พ.ค.63

3 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

124,835.- บำท 124,835.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยอินทชั เหลำ่บณัฑิต 

รำคำที่เสนอ 124,835.- บำท

นำยอินทชั เหลำ่บณัฑิต

รำคำที่จำ้ง 124,835.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 170/2563

28 พ.ค.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

กองผลิตภณัฑส์ขุภำพนวตักรรมและกำรบริกำร

วนัที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจำ้ง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจำ้ง

4 จำ้งจดัท ำขอ้มลู ประเมิน

ขอ้มลู และทบทวนขอ้มลูยำ

124,835.- บำท 124,835.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ปณุยวรี ์กิจชำญวทิย์

รำคำที่เสนอ 124,835.- บำท

น.ส.ปณุยวรี ์กิจชำญวทิย์

รำคำที่จำ้ง 124,835.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 171/2563

28 พ.ค.63

5 จำ้งจดัท ำขอ้มลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนนุกำร

ใหค้  ำปรกึษำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

19,500.- บำท 19,500.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส. ชวศิำ  พยคัฑพนัธ์

รำคำที่เสนอ 19,500.- บำท

น.ส. ชวศิำ  พยคัฑพนัธ์

รำคำที่จำ้ง 19,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 172/2563

28 พ.ค.63

6 ้ำ้งประเมินทะเบียนต ำรบัยำ

 และประเมินกำรแกไ้ข

เปลีย่นแปลงทะเบียนต ำรบัยำ

30,000.- บำท 30,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงพรนรี กิตติวรรณโชติ

รำคำที่เสนอ 30,000.- บำท

นำงพรนรี กิตติวรรณโชติ

รำคำที่จำ้ง 30,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 173/2563

28 พ.ค.63

7 จำ้งจดัท ำขอ้มลูเพ่ือ

สนบัสนนุกำรขึน้ทะเบียน

ต ำรบัผลิตภณัฑส์มนุไพร

8,100.- บำท 8,100.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส. ชนำภรณ ์ เดชคง

รำคำที่เสนอ 8,100.- บำท

น.ส. ชนำภรณ ์ เดชคง

รำคำที่จำ้ง 8,100.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 174/2563

28 พ.ค.63

8 จำ้งเหมำบริกำรเปิดศนูยร์บั

เรื่องเขำ้-ออกดำ้นกำรบริกำร

ผลิตภณัฑส์ขุภำพ (OSSC) 

รองรบัผูป้ระกอบกำรในชว่ง

โควดิ 19

180,000.- บำท 180,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ. เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์แอนด ์

ออรแ์กไนซเ์ซอร ์จก.

รำคำที่เสนอ 180,000.- บำท

บ. เดอะลอวไีนซ ์อีเวน้ท ์แอนด ์ออร์

แกไนซเ์ซอร ์จก.

รำคำที่จำ้ง 180,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจำ้ง

สนบ.จ 175/2563

28 พ.ค.63
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