แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(ชือ่ หน่วยงำน)....กลุม่ ตรวจสอบภำยใน......
วันที.่ ....28...... เดือน....พฤษภำคม...... พ.ศ. 2563
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

- ไม่มีผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในเดือน พฤษภำคม 63 -

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ชือ่ หน่วยงำน ........กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร..........
วันที่ 2 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
รำยชือ่
รำคำที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รบั กำรคัดเลือกและ
และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

1 ซือ้ วัสดุสำนักงำน

4,894.18 บำท

4,894.18 บำท เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกิจทวีทรัพย์

4,894.18 บำท

ร้ำนกิจทวีทรัพย์

4,894.18 บำท

มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี

2 ซ่อมแซมปรับปรุ งห้อง

29,639.00 บ.

29,639.00 บ. เฉพำะเจำะจง

บริษัท ซอร์ไวซ์ จำกัด

29,639.00 บ.

บริษัท ซอร์ไวซ์ จำกัด

29,639.00 บ.

มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี

หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
บันทึกข้อควำม ที่ สธ 1014/172
ลงวันที่ 20 พ.ค. 63
บันทึกข้อควำม ที่ สธ 1014/178
ลงวันที่ 21 พ.ค. 63

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่
1

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซ่อมประตูบำนเลือ่ นห้อง
ร้องเรียนและซ่อมประตู
ห้องรับ - ส่ง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

6,099.-บำท

6,099.-บำท

เฉพำะเจำะจง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2563
ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำยชือ่
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ตัง้ รุ ง่ เรือง จำกัด
6,099.-บำท
บริษัท ตัง้ รุ ง่ เรือง จำกัด
6,099.-บำท

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.สล. 178/2563
ลงวันที่ 5 พ.ค. 2563

ลำดับที่

2

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซ่อมห้องนำ้ ส่วนกลำงอำคำร 1

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

15,000.-บำท

15,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

นำยพงศกร เรืองมำก

15,000.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

15,000.-บำท

ชัน้ 3

3

จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข

35,000.-บำท

35,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

35,000.-บำท

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

35,000.-บำท

ทะเบียน นง - 5933 นบ.

4

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

73,960.-บำท

73,960.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำงธันว์ธร หงษ์ทรัพย์ดำ

73,960.-บำท

นำงธันว์ธร หงษ์ทรัพย์ดำ

73,960.-บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 179/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 29 เม.ย. 2563

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 180/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 7 พ.ค. 2563

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 181/2563
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
5

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

90,040.-บำท

90,040.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยนิคม กล่อมทอง

90,040.-บำท

นำยนิคม กล่อมทอง

90,040.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 182/2563
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
6

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

54,240.-บำท

54,240.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยมำนิตย์ ศรีม่วง

54,240.-บำท

นำยมำนิตย์ ศรีม่วง

54,240.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 183/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563

7

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

42,440.-บำท

42,440.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บำท

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 184/2563
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563

8

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

42,440.-บำท

42,440.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บำท

น.ส.จิรวรรณ ทุบจิ๋ว

42,440.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 185/2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
9

ซ่อมไฟส่องสว่ำงลำนจอด
รถยนต์ (ลำนดิน)

46,400.-บำท

46,400.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

46,400.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

46,400.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 186/2563
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563

ประมำณ
10 ซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์แจ้งเหตุ

16,585.-บำท

16,585.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ ๊ป จำกัด

16,585.-บำท

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ ๊ป จำกัด

16,585.-บำท

เพลิงไหม้

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 187/2563

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
11 จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

12 จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

21,055.-บำท

9,270.-บำท

21,055.-บำท

9,270.-บำท

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

น.ส. อวยพร คำอ่อน

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

21,055.-บำท

9,270.-บำท

น.ส. อวยพร คำอ่อน

น.ส.ศศิธร ดวงใจดี

21,055.-บำท

9,270.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 188/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 189/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563

ประมำณ
13 จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

9,000.-บำท

9,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.พิมพ์ภทั ร์ชิตำ พรหมมำศ

9,000.-บำท

น.ส.พิมพ์ภทั ร์ชิตำ พรหมมำศ

9,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 190/2563
ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
14 ซือ้ วัสดุคอมพิงเตอร์ จำนวน
6 รำยกำร

30,445.50 บำท

30,445.50 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

30,445.50 บำท

บริษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

30,445.50 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บซ.สล. 40/2563
ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ประมำณ
15 จัดซือ้ วัสดุ

35,326.-บำท

35,326.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ โต้
เซอร์วสิ จำกัด

35,326.-บำท

บริษัท ป.รำชำ โต้
เซอร์วสิ จำกัด

35,326.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 41/2563
ลงวันที่ 27 พ.ค. 2563

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน พฤษภำคม 2563
ลำดับที่
1

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

จ้ำงผูช้ ว่ ยนักวิชำกำรของศูนย์พฒ
ั นำนโยบำย
52,500
แห้งชำติดำ้ นสำรเคมี

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

52,500

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นำงกุลนำถ ปทุมสูติ
เสนอรำคำ 52,500 บำท

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นำงกุลนำถ ปทุมสูติ
รำคำจ้ำง 52,500 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.กยผ.155/63
ลงวันที่ 5 พฤษภำคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
2

จ้ำงจัดทำสรุ ปรำยงำนอำกำรไม่พงึ ประสงค์
85,600
จำกกำรใช้ยำ

85,600

เฉพำะเจำะจง

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟิ คฯ
เสนอรำคำ 85,600 บำท

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟิ คฯ
รำคำจ้ำง 85,600 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.กยผ.156/63
ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
3

ซือ้ อุปกรณ์ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์

1,500

1,500

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เจ เอส คอมพิวเตอร์
เสนอรำคำ 1,500 บำท

ร้ำน เจ เอส คอมพิวเตอร์
รำคำจ้ำง 1,500 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บจ.กยผ.157/63
ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
4

จ้ำงปรับปรุ งและติดตัง้ แผ่นผ้ำ

29,960

29,960

เฉพำะเจำะจง

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เสนอรำคำ 29,960 บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รำคำจ้ำง 29,960 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บจ.กยผ.158/63
ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2563

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

5

จ้ำงซ่อมแอร์

63,023

63,023

เฉพำะเจำะจง

หจก.ไอซี แอร์ เอ็นจีเนียริ่ง

หจก.ไอซี แอร์ เอ็นจีเนียริ่ง

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.กยผ.159/63

เสนอรำคำ 63,023 บำท

รำคำจ้ำง 63,023 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2563

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
6

จ้ำงสำรวจข้อมูลและประมวลผลกำรดำเนิ
200,000
น

200,000

เฉพำะเจำะจง

งำนเชิงบูรณำกำรภำยใต้โครงกำรบูรณำกำร
เพื่อเฝ้ำระวังและติดตำมผลกระทบจำกำร

บริษัท มีดี ดิจิทลั จำกัด

บริษัท มีดี ดิจิทลั จำกัด

เสนอรำคำ 200,000 บำท

รำคำจ้ำง 200,000 บำท

ใช้วตั ถุอนั ตรำยทำงกำรเกษตรที่มีตอ่
เกษตรกร ผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม

7

จ้ำงผลิตสือ่ วีดีทศั น์และอินโฟกรำฟิ ก 492,200
แอนิเมชั่น

หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

บจ.กยผ.160/63
ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2563

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
492,200

เฉพำะเจำะจง

บริษัท อเดไลน์ กรุ ๊ป จำกัด
เสนอรำคำ 492,200 บำท

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟิ คฯ
รำคำจ้ำง 492,200 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

บจ.กยผ.161/63
ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

30,000

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

หน่วยงำน
8

จ้ำงตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรำยงำน 30,000
เหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์จำกกำรใช้ยำปี
พ.ศ.2562 (วันที่รบั รำยงำน 1 ต.ค. 62 ถึง
31 ธันวำคม 62)

นำงวิมล สุวรรณเกษำวงษ์

นำงวิมล สุวรรณเกษำวงษ์

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.กยผ.162/63

เสนอรำคำ 30,000 บำท

รำคำจ้ำง 30,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน

9

จ้ำงซ่อมห้องนำ้ ชำยและห้องนำ้ หญิง 23,000
อำคำร 5 ชัน้ 4 กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

23,000

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก
เสนอรำคำ 23,000 บำท

นำยพงศกร เรืองมำก
รำคำจ้ำง 23,000 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.กยผ.163/63
ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
10 จ้ำงพิมพ์บตั รเฝ้ำระวังผืน่ แพ้ยำที่รุนแรง99,000

99,000

เฉพำะเจำะจง

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟิ คฯ
เสนอรำคำ 99,000 บำท

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟิ คฯ
รำคำจ้ำง 99,000 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.กยผ.164/63
ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

11 จ้ำงเช่ำวงจรอินเทอร์เน็ต (Internet) 240,000
เพื่อให้บริกำรระบบสำรสนเทศ ณ อำคำร 6
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563

240,000

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รำคำที่เสนอ 240,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 240,000 บำท

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

สัญญำจ้ำงเลขที่ 48/2563
วันที่ 30 พฤษภำคม 2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

12 จ้ำงจดทำเว็บไซต์กัญชำทำงกำรแพทย์300,000
ของ

รำคำกลำง
(บำท)
300,000

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

บริษัท ฟิ ลทู จำกัด

บริษัท ฟิ ลทู จำกัด

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

สัญญำจ้ำงเลขที่ 51/2563

รำคำที่เสนอ 300,000 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 300,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

วันที่ 22 พฤษภำคม. 2563

ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

13 จ้ำงเช่ำใช้บริกำรจัดส่งข้อมูลกำรขออนุญำต 340,000
ผ่ำนทำงระบบ SMS ของสำนักงำนคณะ
กรรมกำรอำหำรและยำ ประจำปี

340,000 เฉพำะเจำะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด
รำคำที่เสนอ 340,000 บำท

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด
รำคำที่ตกลงจ้ำง 340,000 บำท

งบประมำณ พ.ศ. 2563

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

เงินรำยได้ฯ

สัญญำจ้ำงเลขที่ 50/2563
วันที่ 14 พฤษภำคม 2563

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

14 จ้ำงเช่ำใช้บริกำรระบบสแกนใบหน้ำ

208,100

208,100 เฉพำะเจำะจง

แทนกำรลงชือ่ ปฏิบตั ิงำนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รำคำที่เสนอ 208,100 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง 208,100 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

สัญญำจ้ำงเลขที่ 52/2563
วันที่ 29 พฤษภำคม 2563

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
กลุม่ กฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 1 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

วงเงินที่จะซือ้ หรือ ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
จ้ำง
ซือ้ หรือจ้ำง

แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับที่

1

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริน้

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

86,392

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

86,391.80
รำคำที่เคยจ้ำง
ครัง้ สุดท้ำย
บริษัท พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้
วิธีเฉพำะเจำะจง
ภำยใน
จำกัด
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

86,392

บริษัท พี แอนด์ เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้
จำกัด

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

86,392

เนื่องจำกวัดดุ งั กล่วหมด จึง
จำเป็ นต้องซือ้ เพิ่มเติม และทำง
ศูนย์ขอ้ มูลและสำรสนเทศไม่มี
วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริน้ ) ให้
เบิก ทำให้ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ซ/1/2563 ลว.20 พ.ค. 63

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓
ชือ่ หน่วยงำน......สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์.......
วันที่ ๕ เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

๑

ขออนุมตั ิจำ้ งดำเนินกำร
เกี่ยวกับรถยนต์ตู้ หมำยเลข
ทะเบียน นง 5819

3,737.51

3,737.51 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด
เสนอรำคำ ๓,๗๓๗.๕๑ บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด เสนอ
รำคำ ๓,๗๓๗.๕๑ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๔ พ.ค.
๒๕๖๓

๒

ขออนุมตั ิจำ้ งซ่อมประตู ณ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

7,490.00

7,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เสนอรำ ๗,๔๙๐ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เสนอรำ ๗,๔๙๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ พ.ค.
๒๕๖๓

๓

ขออนุมตั ิจำ้ งซ่อมห้องนำ้ ชำย
และห้องนำ้ หญิง

15,194.00

15,194.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เสนอรำ ๑๕,๑๙๔ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เสนอรำ ๑๕,๑๙๔ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ พ.ค.
๒๕๖๓

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

๔

ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

80,000.00

80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำนุมำศ ชืน่ ชูเดช
รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

เสนอ

๕

ขออนุมตั ิจำ้ งซ่อมครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)

1,200.00

1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ
รำคำ ๑,๒๐๐ บำท

๖

ขออนุมตั ิจำ้ งถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

2,000.00

๗

ขออนุมตั ิจำ้ งถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

2,000.00

๘

ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุสำนักงำน

64,594.42

๙

ขออนุมตั ิจดั ซือ้ แบตเตอรี่
รถยนต์ตู้ หมำยเลขทะเบียน
นง 5819

3,800.00

บจ.พ.๒๒๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค.
๒๕๖๓

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ
รำคำ ๑,๒๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค.
๒๕๖๓

2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้ เสนอรำคำ
๒,๐๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้ เสนอรำคำ ๒,๐๐๐
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค.
๒๕๖๓

2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้ เสนอรำคำ
๒,๐๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้ เสนอรำคำ ๒,๐๐๐
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๒๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค.
๒๕๖๓

ร้ำน เอส. เอส. สเตชั่นเนอรี่ เสนอ
รำคำ ๖๔,๕๙๔.๔๒ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๗ พ.ค.
๒๕๖๓

ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์
รำคำ ๓,๘๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๙ พ.ค.
๒๕๖๓

3,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์
รำคำ ๓,๘๐๐ บำท

เสนอ

เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

จำกควำมรู ค้ วำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำที่กำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงงำน

64,594.42 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชั่นเนอรี่ เสนอ
รำคำ ๖๔,๕๙๔.๔๒ บำท

นำยภำนุมำศ ชืน่ ชูเดช
รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เสนอ

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2563
ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

อนุมตั ิซอ่ มเครื่องปรับอำกำศ

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง
4,173.00

รำคำกลำง
4,173.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง

ผูเ้ สนอรำคำ
รำยชือ่
ร้ำนฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

รำคำที่เสนอ
4,173.00 ร้ำนฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

4,173.00

หมำยเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
สธ 1009.1/1008

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 12 พ.ค. 2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ประมำณ
2

อนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุสำนักงำน

81,246.17

81,246.17

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนคุม้ แก้ว

81,246.17 ร้ำนคุม้ แก้ว

81,246.17

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย. 454/2563
ลงวันที่ 13 พ.ค. 63

3

ขอจัดทำซองนำ้ ตำลหน้ำต่ำง

42,800.00

42,800.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกิจทวีทรัพย์

42,800.00 ร้ำนกิจทวีทรัพย์

42,800.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย. 454/2563
ลงวันที่ 13 พ.ค. 63

ประมำณ
4

อนุมตั ิทำตรำยำง

8,140.00

8,140.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

8,140.00 ร้ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

8,140.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.ย. 458/2563
ลงวันที่ 20 พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
5

จ้ำงพัฒนำระบบกำรเก็บข้อมูล

100,000.00

100,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกษิตพงษ์ ฐำนะวุฑฒ์

100,000.00 นำยกษิตพงษ์ ฐำนะวุฑฒ์

100,000.00

ผลวิเครำะห์ฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.ย. 459/2563

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 22 พ.ค. 63

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
6

จ้ำงพัฒนำระบบกำรรับเรื่อง
ปั ญหำคุณภำพด้ำนยำฯ

7

จ้ำงซ่อมตรวจเช็คคันเร่งรถยนต์รำชกำร

100,000.00

100,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสำมำรถ จำรัส

100,000.00 นำยสำมำรถ จำรัส

100,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย. 460/2563
ลงวันที่ 22 พ.ค. 63

5,582.19

5,582.19

เฉพำะเจำะจง

บ. โตโยต้ำนนทบุรี

5,582.19 บ. โตโยต้ำนนทบุรี

5,582.19

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.ย. 461/2563

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 26 พ.ค. 63

ประมำณ

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ชือ่ หน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที.่ ....10.....เดือน....มิถนุ ำยน......พ.ศ. …2563......

ลำดับ
ที่

ผูเ้ สนอรำคำ
งำนที่จดั ซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชือ่

1

ซือ้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 1
รำยกำร

13,375.00

13,375.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน กิจทวีทรัพย์

2

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
3 รำยกำร

64,210.70

64,210.70 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้
จำกัด

3

จ้ำงพัฒนำสูตรตำรับ
กรรมวิธีผลิต วิธีประกัน
คุณภำพวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์กัญชำทำง
กำรแพทย์ตน้ แบบสำหรับ
โรงพยำบำลมุ่งเป้ำ จำนวน 3
รำยกำร

100,000.00

100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศศิพงค์ ทิพย์รชั ดำพร

4

จ้ำงพัฒนำสูตรตำรับ
กรรมวิธีผลิต วิธีประกัน
คุณภำพวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์กัญชำทำง
กำรแพทย์ตน้ แบบสำหรับ
โรงพยำบำลมุ่งเป้ำ พร้อม
จัดทำคูม่ ือฯ จำนวน 5 รำยกำร

490,000.00

490,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยนเรศวร

5

จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ
จำนวน 2 รำยกำร

2,568.50

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

2,568.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์ เซอร์วสิ

รำคำที่เสนอ
13,375.00 ร้ำน กิจทวีทรัพย์

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

13,375.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตซ 13/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 22

64,210.70 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตซ 14/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 22

100,000.00 นำยศศิพงค์ ทิพย์รชั ดำพร

100,000.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตจ 131/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 15

490,000.00 มหำวิทยำลัยนเรศวร

490,000.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตจ 132/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 15

2,568.50 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตจ 133/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 20

64,210.70 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้
จำกัด

2,568.50 ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์ เซอร์วสิ

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

6

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่วเิ ครำะห์
ข้อมูล

253,200.00

253,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณปภัช จิตกรชัยโชติ

253,200.00 นำงสำวณปภัช จิตกรชัยโชติ

253,200.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตจ 134/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 29

7

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ธรุ กำร
งำนเกี่ยวกับกัญชำ

135,600.00

135,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววัชรำภรณ์ นันทบรร

135,600.00 นำงสำววัชรำภรณ์ นันทบรร

135,600.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตจ 135/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 29

8

จ้ำงติดตัง้ แผงกัน้ อะคลีลิคใส
ณ เคำน์เตอร์บริกำร กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด ชัน้ 5

9

จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์และ
สแกนเนอร์

17,655.00

17,655.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน แอลพีเอ็น ซิสเต็มส์

17,655.00 ร้ำน แอลพีเอ็น ซิสเต็มส์

17,655.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตจ 136/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 26

4,600.00

4,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

4,600.00 ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

4,600.00 พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์รำคำ

ตจ 137/2563
พฤษภำคม 2563

ลว. 26

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงในรอบเดือน......…พฤษภำคม.........2563................................
(ชือ่ หน่วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที.่ ....17......เดือน….......มิถนุ ำยน........พ.ศ...2563.................

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

รำคำที่เสนอ

1

จ้ำงซ่อมตูแ้ ช่หอ้ งปฏิบตั ิกำร

46,652

46,652

เฉพำะเจำะจง

บ.อิเล็กตริกฯ

46,652

บ.อิเล็กตริกฯ

46,652

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.516/63 7 พฤษภำคม
2563

2

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

เฉพำะเจำะจง

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.517/63 พฤษภำคม
2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

3

จ้ำงซ่อมปลัก๊ ไฟฟ้ำและซ่อม
รำงเลือ่ น

4

จ้ำงออกแบบและจัดทำวิดิ
ทัศน์

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

13,900

13,900

เฉพำะเจำะจง

337,150

337,150

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

นำยพงศกร เรืองมำก

บ.โนแมด ฮับ จก.

13,900

337,150

นำยพงศกร เรืองมำก

บ.โนแมด ฮับ จก.

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

13,900

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.518/63 21 พฤษภำคม
2563

337,150

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.519/63 26 พฤษภำคม
2563

บจ.อ.520/63 27 พฤษภำคม
2563

5

จ้ำงพนักงำนขับรถยนต์

23,650

23,650

เฉพำะเจำะจง

นำยเอกชัย กำวสกิจ

23,650

นำยเอกชัย กำวสกิจ

23,650

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

6

จ้ำงซ่อมเครื่อง
ปรับกำอำศ

10,379.00

10,379.00

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย ์ แอร์

10,379.00

ฐำปนีย ์ แอร์

10,379.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

7

จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำน

100,000

100,000

เฉพำะเจำะจง

นำงศรีนวล กรกชกร

100,000

นำงศรีนวล กรกชกร

100,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

75,901.52

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

75,901.52

75,901.52

เฉพำะเจำะจง

กิจทวีทรัพย์

75,901.52

กิจทวีทรัพย์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

8

ซือ้ วัสดุสำนักงำน

9

ซือ้ ชุดทดสอบสำรแอพลำ
ทอกซิน

7,490.00

7,490.00

เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมอินเตอร์ ควอลิตี ้

7,490.00

บ.สยำมอินเตอร์ ควอลิตี ้

7,490.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

10

ซือ้ วัสดุคอมฯ

68,480.00

68,480.00

เฉพำะเจำะจง

วิบลู กิจ

68,480.00

วิบลู กิจ

68,480.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.521/63

28 พฤษภำคม
2563

บจ.อ.522/63

28 พฤษภำคม
2563

บซ.อ.42/63

8 พฤษภำคม
2563

บซ.อ.43/63

19 พฤษภำคม
2563

บซ.อ.44/63

20 พฤษภำคม
2563

ลำดับที่

11

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซือ้ วัสดุคอมฯ

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

22,500

22,500

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เจ เอส คอมพิวเตอร์

22,500

เจ เอส คอมพิวเตอร์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

22,500

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
บซ.อ.45/63

28 พฤษภำคม
2563

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
กองด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

ลำดับ
ที่
1

จ้ำงผูช้ ว่ ยเจ้ำหน้ำที่ให้
คำแนะนำงำนด่ำนอำหำร
และยำ

110,000

110,000

เฉพำะเจำะจง

นำยสมศักดิ์ หำญหัทยำ

110,000

นำยสมศักดิ์ หำญหัทยำ

2

จ้ำงพนักงำนขับรถยนต์

49,500

49,500

เฉพำะเจำะจง

นำยเกียรติศกั ดิ์ บุญจันนันท์

49,500

นำยเกียรติศกั ดิ์ บุญจันนันท์

4

5

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ
กองด่ำนอำหำรและยำ

10,165.00

10,165.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

จ้ำงวิเครำะห์สำรเคมีกำจัด
ศัตรู พืชตกค้ำงในผลผลิตทำง
กำรเกษตร

5,339,772.00

5,339,772.00

E - Bidding

บริษัท รับตรวจสินค้ำโพ้นทะเล
จำกัด

เช่ำรถกระบะบรรทุก ดีเซล
ขนำด 1 ตันฯ

839,520.00

839,520.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท มะลิไทย ออโตคำร์ เซอร์วสิ
จำกัด

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

110,000

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.281/63 ลว. 30 เม.ย. 63

49,500

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.282/63 ลว. 30 เม.ย. 63

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ำง

3

รำคำกลำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

10,165.00

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

5,339,772.00 บริษัท รับตรวจสินค้ำโพ้นทะเล จำกัด

839,520.00

บริษัท มะลิไทย ออโตคำร์ เซอร์วสิ
จำกัด

10,165.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.279/63
เม.ย. 63

5,339,772.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

สัญญำเลขที่ 44/2563
16 เม.ย. 63

839,520.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

สัญญำเลขที่ 3/2563
เม.ย. 63

วันที่ 17

วันที่

วันที่ 30

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม...๒๕๖๓......
(ชือ่ หน่วยงำน)...............กองพัฒนำศักยภำพผูบ้ ริโภค.................
วันที…
่ ๒๕...เดือน…พฤษภำคม...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่ซอื ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับที่
ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
วงเงินที่ซอื ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง
(บำท)
รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

๑

ค่ำบริกำรเปลีย่ น
คอมเพรสเซอร์ พร้อมไล่
อำกำศและเติมนำ้ ยำเต็ม
ระบบ

๓,๒๑๐.๐๐

๓,๒๑๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

๓,๒๑๐.๐๐

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

๓,๒๑๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

บจ.พศ. ๙๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗/
๔/๒๕๖๓

๒

เหมำปฏิบตั ิของกลุม่ พัฒนำ
เครือข่ำย

๘๙,๔๐๐.๐๐

๘๙,๔๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวธัญสุดำ งอกนำวัง

๘๙,๔๐๐.๐๐

นำงสำวธัญสุดำ งอกนำวัง

๘๙,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

บจ.พศ. ๙๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘/
4/๒๕๖๓

๓

เหมำปฏิบตั ิงำนของกลุม่
พัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภค

๗๐,๒๐๐.๐๐

๗๐,๒๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ว่ำที่ร.ต.หญิงชนิดำ พำนทอง

๗๐,๒๐๐.๐๐

ว่ำที่ร.ต.หญิงชนิดำ พำนทอง

๗๐,๒๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

บจ.พศ. ๙๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘/
๔/๒๕๖๓

๔

จ้ำงทำกิจกรรมแถลงข่ำว
นวัตกรรมใหม่..ไทยพร้อม
ผลิตชุด PPE

๒๔๐,๒๑๕.๐๐

๒๔๐,๒๑๕.๐๐

เฉพำะเจำะจง

บจก.โนวำอินเตอร์แอด

๒๔๐,๒๑๕.๐๐

บจก.โนวำอินเตอร์แอด

๒๔๐,๒๑๕.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

บจ.พศ. ๙๔/๒๕๖๓ วันที่ ๗/๕/
๒๕๖๓

๕

ป้ำยอะครีลิค

๒๗,๔๐๐.๐๐

๒๗,๔๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

จ.ชืน่ พำณิชย์

๒๗,๔๐๐.๐๐

จ.ชืน่ พำณิชย์

๒๗,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

บจ.พศ. ๙๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓/
๕/๒๕๖๓

๖

จ้ำงเหำซ่อมตูเ้ ก็บเอกสำร

๕๒,๘๐๐.๐๐

๕๒,๘๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำยเกษม สุขสันต์รุง่ เรือง

๕๒,๘๐๐.๐๐

นำยเกษม สุขสันต์รุง่ เรือง

๕๒,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

บจ.พศ. ๙๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔/
๕/๒๕๖๓

๑,๑๙๓,๔๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณและเป็ นผูช้ นะกำร
ประกวดรำคำโดยได้คะแนนรวม
สูงสุด

สัญญำที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓/๓/
๒๕๖๓

๗

เช่ำรถโดยสำร 12 ที่น่งั

๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ ############

ประกวดรำคำ

บจก. แอ๊ดวำนซ์ โกลบอล

๑,๑๙๓,๔๐๐.๐๐

บจก. แอ๊ดวำนซ์ โกลบอล

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
แบบ สขร. ๑

ลำดับที่

วงเงินที่จะ

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 4 มิถนุ ำยน 2563
ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำยชือ่
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

คบ.ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย ในรอบประจาเดือน พฤษภาคม 2563

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้ำงซ่อมเบรครถยนต์ นง
6618 นนทบุรี

2

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ชือ่ หน่วยงำน.....กองควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมเครื่องสำอำง).......
วันที่ 29 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
และรำคำที่แนบ

เฉพำะเจำะจง บริษัท สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

10,207.80 บริษัท สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

10,207.80 รำคำไม่เกินงบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำง บจส. 152/2563
ลว. 15 พ.ค. 63

10,207.80

10,207.80

จ้ำงทำตรำยำงและแผ่นป้ำย
ห้องประชุม

3,780.00

3,780.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

3,780.00 ร้ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

3,780.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 153/2563
ลว. 15 พ.ค. 63

3

จ้ำงย้ำยโคมไฟ

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก

1,500.00 นำยพงศกร เรืองมำก

1,500.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 154/2563
ลว. 20 พ.ค. 63

4

จ้ำงติดตัง้ ตำข่ำย

4,815.00

4,815.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคเซป เอ็นไวรอนเมนท์
จำกัด

4,815.00 บริษัท แอคเซป เอ็นไวรอนเมนท์
จำกัด

4,815.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 155/2563
ลว. 22 พ.ค. 63

5

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย - ก.ย. 63)

72,000.00

72,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพรรณ เตชะบุญญะ

72,000.00 นำงสำวพรพรรณ เตชะบุญญะ

72,000.00 -ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจ้ำง บจส. 156/2563
ลว. 26 พ.ค. 63

ลำดับที่

6

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มิ.ย - ก.ย. 63)

64,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
64,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง นำงสำวมัณธธิดำ จ๋ำสุข

64,000.00 นำงสำวมัณธธิดำ จ๋ำสุข

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

64,000.00 -ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสั่งจ้ำง บจส. 157/2563
ลว. 29 พ.ค. 63
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
(ชือ่ หน่วยงำน)..กองควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
วันที่ ......28.... เดือน ..พฤษภำคม..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่

1

2

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้ำงตรวจวิเครำะห์

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ กำกับ
ดูแลวัตถุอนั ตรำยก่อนออกสู่

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
39,000.00

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

39,000.00 เฉพำะเจำะจง

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

มหำวิทยำลัยมหิดล

มหำวิทยำลัยมหิดล

= 39,000 บำท

= 39,000 บำท

- ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจ้ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ
บจ.ว. 76/63 ลว. 5 พค.63

75,000.00

75,000.00 เฉพำะเจำะจง

นส.ธันยพร จันนำมอม
= 75,000บำท

นส.ธันยพร จันนำมอม
= 75,000บำท

- ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจ้ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ
บจ.ว. 77/63 ลว. 5 พค.63

70,000.00

70,000.00 เฉพำะเจำะจง

นส. เกศินี กระสำ
= 70,000 บำท

นส. เกศินี กระสำ
= 70,000 บำท

- ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจ้ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ
บจ.ว. 78/63 ลว. 5 พค.63

35,000.00

35,000.00 เฉพำะเจำะจง

นส. จิรำรัตน์ สมสวย
= 35,000 บำท

นส. จิรำรัตน์ สมสวย
= 35,000 บำท

- ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจ้ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ
บจ.ว. 79/63 ลว. 15 พค.63

75,000.00

75,000.00 เฉพำะเจำะจง

นส.ฐิ ติพร ไชยศรี

นส.ฐิ ติพร ไชยศรี

= 35,000 บำท

= 35,000 บำท

- ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจ้ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ
บจ.ว. 80/63 ลว. 15 พค.63

กิจทวีทรัพย์
= 69,300 บำท

กิจทวีทรัพย์
= 69,300 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

- ควำมรู ค้ วำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสั่งจ้ำง เลขที่

ตลำด พค. - กค.63
3

4

5

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ กำหนด
มำตรฐำนวัตถุอนั ตรำย
พค - กค.63
จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่ กำกับ
ดูแลวัตถุอนั ตรำยก่อนออกสู่
ตลำด มิย. - กค.63
จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนกลุม่
พัฒนำระบบวัตถุอนั ตรำย

6

จัดซือ้ ตูเ้ หล็กบำนเลือ่ นทึบ
และเก้ำอีท้ ำงำน

7

จ้ำงซ่อมรถยนต์ตสู้ ว่ นรำชกำร

69,300.00

69,300.00 เฉพำะเจำะจง

2,996.00

2,996.00 เฉพำะเจำะจง

ใบสั่งซือ้ เลขที่
บซ.ว. 8/63 ลว. 15 พค.63

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

นง-5930 นนทบุรี

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

= 2,996 บำท

= 2,996 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
- รำคำในวงเงินงบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
บจ.ว. 81/63 ลว. 28 พค.63

แบบ สขร.1
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน......พฤษภำคม 2563...............
(ชือ่ หน่วยงำน)....ศูนย์จดั กำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)......
วันที.่ ..31.....เดือน...พฤษภำคม..พ.ศ....2563...
ลำดับที่
1

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำยงำนจัดจ้ำงซ่อม
เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox
Docuprint CM305 df

15,301.00

หมำยเลขครุ ภณ
ั ฑ์ ศรป.1/59,
และหมำยเลขครุ ภณ
ั ฑ์ ศรป.
2/59 และซ่อมเครื่องพิมพ์ HP
Color Laserjet หมำยเลข
ครุ ภณ
ั ฑ์ ศรร. 1/54 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง
2

จัดซือ้ วัสดุสำนักงำน

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

15,301.00 จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จำกัด

เสนอรำคำ 15,301 บำท

32,742.00

32,742.00 จัดซือ้ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จำกัด
เสนอรำคำ 32,742 บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จำกัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.ศรป. 72/2563

รำคำจ้ำง 15,301 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2563

บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จำกัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บซ.ศรป.9/2563

รำคำจ้ำง 32,742 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ชือ่ หน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป).......
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำที่แนบ
เฉพำะเจำะจง นำงสำวโยษิตำ ชนะสิทธิ์

45,000.00

45,000.00

45,000.00

จ้ำงขนย้ำยพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
จำกอำคำร 2 ชัน้ 4 ไปอำคำร
6 ชัน้ 3

8,000.00

8,000.00

5

จัดซือ้ หมึก (วัสดุสำนักงำน)

14,284.50

14,284.50

เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จำกัด

6

จัดจ้ำงดำเนินงำนกำรบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
อนุญำตโฆษณำผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

15,000.00

15,000.00

เฉพำะเจำะจง นำยพีรศักดิ์ สิงห์ทอง

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
45,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
45,000.00

1

จ้ำง นำงสำวโยษิตำ ชนะสิทธิ์
(พฤษภำคมกรกฎำคม 2563)
(เงินรำยได้ อย.)

2

จ้ำง นำงสำวขวัญเรือน แสง
ไข่
(พฤษภำคมกรกฎำคม 2563)
(เงินรำยได้ อย.)

45,000.00

3

จ้ำง นำงสำวพัชฌำ ลีลำงำม
วงศำ
(พฤษภำคมกรกฎำคม 2563)
(เงินรำยได้ อย.)

4

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
45,000.00 นำงสำวโยษิตำ ชนะสิทธิ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
45,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 07/2563
ลว. 12 พ.ค. 63

เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญเรือน แสงไข่

45,000.00 นำงสำวขวัญเรือน แสงไข่

45,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 08/2563
ลว. 12 พ.ค. 63

เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชฌำ ลีลำงำมวงศำ

45,000.00 นำงสำวพัชฌำ ลีลำงำมวงศำ

45,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 09/2563
ลว. 12 พ.ค. 63

8,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 104/2563
ลว. 13 พ.ค. 63

14,284.50 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จำกัด

14,284.50 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บซ.สมพ 105/2563
ลว. 13 พ.ค. 63

15,000.00 นำยพีรศักดิ์ สิงห์ทอง

15,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 106/2563
ลว. 25 พ.ค. 63

เฉพำะเจำะจง นำยอัครพงษ์ ฉลองจันทร์

8,000.00 นำยอัครพงษ์ ฉลองจันทร์

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

7

จ้ำงเปลีย่ นยำงหุม้ ท่อนำ้ ยำ
เครื่องปรับอำกำศซัยโจ เด็นกิ
ขนำด 28,000 บีทียู ห้อง
406 หมำยเลขครุ ภณ
ั ฑ์ พ.1/
๕7 อ.

8

จ้ำงปฏิบตั ิงำนด้ำนกำร
บริหำรงำนพัสดุ งำน
ทรัพยำกรบุคคล และภำรกิจ
อืน่ ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

1,605.00

1,605.00

160,000.00

160,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

เฉพำะเจำะจง นำงทิพยำ ตัง้ สิริสงวน

1,605.00 ร้ำนฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

160,000.00 นำงทิพยำ ตัง้ สิริสงวน

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

1,605.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

160,000.00 รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจ.สมพ 107/2563
ลว. 29 พ.ค. 63

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,500.- บำท

รำคำกลำง
(บำท)
1,500.- บำท

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
กองผลิตภัณฑ์สขุ ภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง เจ เอส คอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 1,500.- บำท

เจ เอส คอมพิวเตอร์
รำคำที่จำ้ ง 1,500.- บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
สนบ.จ 168/2563
14 พ.ค.63

1

จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์

2

จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

124,835.- บำท

124,835.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมหัศจรรย์ เลิศเกียรติรชั ตะ
รำคำที่เสนอ 124,835.- บำท

นำยมหัศจรรย์ เลิศเกียรติรชั ตะ
รำคำที่จำ้ ง 124,835.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

สนบ.จ 169/2563
28 พ.ค.63

3

จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

124,835.- บำท

124,835.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอินทัช เหล่ำบัณฑิต
รำคำที่เสนอ 124,835.- บำท

นำยอินทัช เหล่ำบัณฑิต
รำคำที่จำ้ ง 124,835.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

สนบ.จ 170/2563
28 พ.ค.63

ลำดับที่

งำนที่จดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

น.ส.ปุณยวีร ์ กิจชำญวิทย์
รำคำที่จำ้ ง 124,835.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

สนบ.จ 171/2563
28 พ.ค.63

4

จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมิน
ข้อมูล และทบทวนข้อมูลยำ

124,835.- บำท

124,835.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ปุณยวีร ์ กิจชำญวิทย์
รำคำที่เสนอ 124,835.- บำท

5

จ้ำงจัดทำข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำร
ให้คำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

19,500.- บำท

19,500.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ชวิศำ พยัคฑพันธ์
รำคำที่เสนอ 19,500.- บำท

น.ส. ชวิศำ พยัคฑพันธ์
รำคำที่จำ้ ง 19,500.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

สนบ.จ 172/2563
28 พ.ค.63

6

้้ำงประเมินทะเบียนตำรับยำ
และประเมินกำรแก้ไข
เปลีย่ นแปลงทะเบียนตำรับยำ

30,000.- บำท

30,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพรนรี กิตติวรรณโชติ
รำคำที่เสนอ 30,000.- บำท

นำงพรนรี กิตติวรรณโชติ
รำคำที่จำ้ ง 30,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

สนบ.จ 173/2563
28 พ.ค.63

7

จ้ำงจัดทำข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรขึน้ ทะเบียน
ตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

8,100.- บำท

8,100.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส. ชนำภรณ์ เดชคง
รำคำที่เสนอ 8,100.- บำท

น.ส. ชนำภรณ์ เดชคง
รำคำที่จำ้ ง 8,100.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

สนบ.จ 174/2563
28 พ.ค.63

8

จ้ำงเหมำบริกำรเปิ ดศูนย์รบั
เรื่องเข้ำ-ออกด้ำนกำรบริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (OSSC)
รองรับผูป้ ระกอบกำรในช่วง
โควิด 19

บ. เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ ออร์
แกไนซ์เซอร์ จก.
รำคำที่จำ้ ง 180,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ำง

สนบ.จ 175/2563
28 พ.ค.63

180,000.- บำท

180,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์
ออร์แกไนซ์เซอร์ จก.
รำคำที่เสนอ 180,000.- บำท
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