แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

- ไม่มีผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในเดือน กันยำยน 61 -

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง รำยชือ่

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้ รับกำรคัดเลือกและ
และรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรื อจ้ ำง

ไม่มีจดั ซื ้อจัดจ้ ำง

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

จ้ ำงพิมพ์คปู องสวัสดิกำร
ร้ ำนค้ ำ อย.

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง
59,500.-บำท

รำคำกลำง
59,500.-บำท

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชือ่
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท สำมเจริ ญพำณิชย์
(กรุ งเทพ) จำกัด

59,500.-บำท

บริ ษัท สำมเจริ ญพำณิชย์
(กรุ งเทพ) จำกัด

59,500.-บำท

หมำยเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.สล. 211/2561
ลงวันที่ 3 ก.ย. 2561

ประมำณ
2

ซื ้ออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
แบบ POB

28,000.-บำท

28,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน ไอ คอมพิวเตอร์

28,000.-บำท

ร้ ำน ไอ คอมพิวเตอร์

28,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 43/2561
ลงวันที่ 3 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
3

ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำร
80 แกรม A4 650 รี ม

59,813.-บำท

59,813.-บำท

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอลฯ

59,813.-บำท

บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอลฯ

59,813.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 44/2561

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
4

ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำร

4,654.50 บำท

4,654.50 บำท

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอลฯ

4,654.50 บำท

บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอลฯ

4,654.50 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 45/2561
ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

5

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
3 รำยกำร

24,146.-บำท

24,146.-บำท

เฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ
พี.วำย ซัพพลำย

24,146.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ
พี.วำย ซัพพลำย

24,146.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บซ.สล. 46/2561
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2561

ประมำณ
6

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน

28,850.-บำท

28,850.-บำท

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน Y&Y

28,850.-บำท

ร้ ำน Y&Y

28,850.-บำท

3 รำยกำร

7

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
4 รำยกำร

13,191.-บำท

13,191.-บำท

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท ป.รำชำออโต้
เซอร์ วสิ จำกัด

13,191.-บำท

บริ ษัท ป.รำชำออโต้
เซอร์ วสิ จำกัด

13,191.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 47/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 21 ก.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 48/2561
ลงวันที่ 26 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
8

จ้ ำงทำทำงเชือ่ มระหว่ำง
อำคำร 4-6

279,270.-บำท

279,270.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท อำรำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด

279,270.-บำท

บริ ษัท อำรำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด

279,270.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 213/2561
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

9

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ
1 งำน

16,050.-บำท

16,050.-บำท

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

16,050.-บำท

ร้ ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

16,050.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 214/2561
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2561

10

จ้ ำงซ่อมสัญญำณดำวเทียม
ห้ อง รก.ผู้เชีย่ วชำญฯ

6,500.-บำท

6,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

6,500.-บำท

นำยปั ญญำ ภำคสำรศรี

6,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 215/2561
ลงวันที่ 24 ก.ย. 2561

นำยปั ญญำ ภำคสำรศรี

นำงศิริกุล อำพันธ์

11

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
2 รำยกำร

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
7,804.-บำท

7,804.-บำท

เฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ
พี วำย ซัพพลำย

7,804.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ
พี วำย ซัพพลำย

7,804.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บซ.สล. 38/2561
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2561

ประมำณ
12

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน

65,672.-บำท

65,672.-บำท

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท ป.รำชำ ออโต้

56 รำยกำร

13

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
1 รำยกำร

65,672.-บำท

เซอร์ วสิ จำกัด

9,951.-บำท

9,951.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท เคทีเค
บรรจุภณ
ั ฑ์ จำกัด

บริ ษัท ป.รำชำ ออโต้

65,672.-บำท

เซอร์ วสิ จำกัด

9,951.-บำท

บริ ษัท เคทีเค
บรรจุภณ
ั ฑ์ จำกัด

9,951.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 39/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 20 ส.ค. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 40/2561
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
14

ซื ้อกระดำษชำระม้ วนใหญ่
จำนวน 2 ลัง

22,149.-บำท

22,149.-บำท

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท ดีแบด
(ประเทศไทย) จำกัด

22,149.-บำท

บริ ษัท ดีแบด
(ประเทศไทย) จำกัด

22,149.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 41/2561
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

15

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
4 รำยกำร

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

2

ซื ้อหนังสืออ้ ำงอิง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

43,820.-บำท

43,820.-บำท

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง
63,412

ซื ้อ(ต่ออำยุสมำชิก)วรสำรต่ำงประเทศ 284,380

รำคำกลำง
63,412

284,380

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง บริ ษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

จ้ ำงเหมำซ่อมแซมปรับปรุ งห้ องน ้ำหญิงและ
122,943
ห้ องน ้ำชำย ชัน้ 4 อำคำร 5

122,943

บริ ษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

43,820.-บำท

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน กันยำยน 2561
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
บำงกอกเคมำร์ ท
บำงกอกเคมำร์ ท
เสนอรำคำ 63,412 บำท
เสนอรำคำ 63,412 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
เสนอรำคำ 284,380 บำท

3

43,820.-บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด
เสนอรำคำ 122,943 บำท

บริ ษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
เสนอรำคำ 284,380 บำท

บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด
เสนอรำคำ 122,943 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 42/2561
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2561

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บซ.ช.225/61
วันที่ 4 กันยำยน 2561

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บซ.ช.226/61
วันที่ 4 กันยำยน 2561

บจ.ช.227/61
วันที่ 4 กันยำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

4

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ ำงพิมพ์หวั จดหมำยข่ำว HPVC Safety 39,000

รำคำกลำง
(บำท)

39,000

News

5

จ้ ำงพิมพ์บตั รแพ้ ยำ

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 39,000 บำท

77,948.01

77,948.01 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 77,948.01 บำท

6

จ้ ำงจัดทำหนังสือแผนแม่บทกำรจัดทำสำรเคมี
115,000

115,000

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 115,000 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 39,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 77,948.01 บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 115,000 บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บจ.ช.228/61
วันที่ 5 กันยำยน 2561

บจ.ช.229/61
วันที่ 6 กันยำยน 2561

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้

บจ.ช.230/61
วันที่ 5 กันยำยน 2561

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
7

จ้ ำงซ่อมแซมห้ องผู้อำนวยกำรกองแผนงำน52,537
และวิชำกำร ชั ้น 4 อำคำร 5

52,537

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
เสนอรำคำ 52,537 บำท

บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
เสนอรำคำ 52,537 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้

บจ.ช.231/61
วันที่ 6 กันยำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

8

จ้ ำงพิมพ์วำรสำรอำหำรและยำ

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

160,000

รำคำกลำง
(บำท)

160,000

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท บอร์ นทูบี จำกัด
เสนอรำคำ 160,000 บำท

บริ ษัท บอร์ นทูบี จำกัด
เสนอรำคำ 160,000 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บจ.ช.232/61
วันที่ 6 กันยำยน 2561

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
9

10

ซื ้อวัสดุสำนักงำน (กระดำษ)

46,545

จ้ ำงพิมพ์หนังสือ อย.เดินหน้ ำสู่ 5 ทศวรรษ265,000

46,545

265,000

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท รี มส์ แอนด์ โรลล์ จำกัด
เสนอรำคำ 46,545 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 265,000 บำท

11

ซื ้อวัสดุสำนักงำน

16,093.67

16,093.67 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
แสงวัฒนไพศำล
เสนอรำคำ 16,093.67 บำท

บริ ษัท รี มส์ แอนด์ โรลล์ จำกัด
เสนอรำคำ 46,545 บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.233/61
วันที่ 7 กันยำยน 2561

บจ.ช.234/61

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 265,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

วันที่ 13 กันยำยน 2561

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
แสงวัฒนไพศำล

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.235/61
วันที่ 17 กันยำยน 2561

เสนอรำคำ 16,093.67 บำท

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
12

13

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ ำงเหมำดำเนินกำรจัดส่งวำรสำรอำหำรและ
11,064
ยำให้ ทำงไปรษณีย์

จ้ ำงเหมำดำเนินกำรจัดส่ง CD จดหมำยข่ำ16,000
ว

รำคำกลำง
(บำท)
11,064

16,000

และวำรสำรข่ำวสำรด้ ำนยำและผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

14

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ที่จำเป็ นในกำรดำเนินงำนในศู85,600
นย์
เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ ำนผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐฐำนันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอรำคำ 11,064 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกรี ยงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอรำคำ 16,000 บำท

85,600

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท กฤษณลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ ง
เสนอรำคำ 85,600 บำท

นำงสำวณัฐฐำนันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอรำคำ 11,064 บำท

นำยเกรี ยงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอรำคำ 16,000 บำท

บริ ษัท กฤษณลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ ง
เสนอรำคำ 85,600 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้

บจ.ช.236/61
วันที่ 20 กันยำยน 2561

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

กลุม่ กฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

บจ.ช.237/61

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

วันที่ 20 กันยำยน 2561

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

บจ.ช.238/61
วันที่ 27 กันยำยน 2561

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนกันยำยน 2561

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

ไม่มีกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

-

-

-

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

-

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

-

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖๑
ชือ่ หน่วยงำน.........สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ ...........
วันที่ ๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
๑

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๒

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

จ้ ำงพิมพ์แผ่นพับ

วงเงิน
ที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง
๒๖๗.๖๐
๓,๓๒๔.๐๐

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง
17,740.00

รำคำกลำง

๒๖๗.๖๐ วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๒๖๗.๖๐ บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๒๖๗.๖๐ บำท

๓,๓๒๔.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๓,๓๒๔ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๓,๓๒๔ บำท

รำคำกลำง
17,740.00

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรื อจ้ ำง
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๒๑๔/๒๕๖๑ ลว.๓ ก.ย.๖๑
ใช้ เกณฑ์รำคำ
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๒๑๕/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ย.๖๑
ใช้ เกณฑ์รำคำ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนกันยำยน 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักยำ
วันที่ 30 กันยำยน 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
หมำยเหตุที่คดั เลือก
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
รำยชือ่
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
โดยสรุ ป
เฉพำะเจำะจง หจก.สำนักพิมพ์อกั ษร
17,740.00 หจก.สำนักพิมพ์อกั ษร
17,740.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
กรำฟฟิ ค
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจย.723/2561
ลว.6 ก.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ประมำณ
2

จ้ ำงทำเพื่อคัดแยกจัดเก็บรำย
ประจำปี ฯ

5,000.00

5,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จุรีพร ดวงเพ็ชร

5,000.00 นส.จุรีพร ดวงเพ็ชร

5,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจย.724/2561
ลว.7 ก.ย.2561

ประมำณ
3

จัดทำข้ อมูลประกอบกำรปรับปรุง

52,000.00

52,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วรกำนดำ เอื ้อจรัสพันธุ์

52,000.00 นส.วรกำนดำ เอื ้อจรัสพันธุ์

บัญชียำหลักฯ

4

จัดทำข้ อมูลยำประเมินข้ อมูลยำ

52,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

52,000.00

52,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยจำรุ ต สงครำมสงค์

52,000.00 นำยจำรุ ต สงครำมสงค์

52,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.725/2561
ลว.11 ก.ย.2561

บจย.726/2561
ลว.11 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
5

จัดทำข้ อมูลยำ ประเมินข้ อมูลยำ

6

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

52,000.00

52,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

8,000.00

8,000.00

เฉพำะเจำะจง

สำมชัย 2017

52,000.00 นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

8,000.00 สำมชัย 2017

52,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.727/2561
ลว.11 ก.ย.2561

8,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.728/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลว.11 ก.ย.2561

ประมำณ
7

บันทึกผลกำรพิจำรณำปิ ดข้ อมูลฯ

8,500.00

8,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.เปมิกำ ศรี พนั ธ์

8,500.00 นส.เปมิกำ ศรี พนั ธ์

8,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจย.729/2561
ลว.13 ก.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ประมำณ

8

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

29,960.00

29,960.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

29,960.00 ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

29,960.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.730/2561
ลว.14 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
9

จ้ ำงติดตังปลั
้ ก๊ ไฟฟ้ำและจุดLan

10

จ้ ำงซ่อมอุปกรณ์สำนักงำน

8,239.00

8,239.00

เฉพำะเจำะจง

บจ.ดีชำยน์ ฟรำยแดย์

11,900.00

11,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรย์ ขันถม

8,239.00 บจ.ดีชำยน์ ฟรำยแดย์

11,900.00 นำยไพฑูรย์ ขันถม

8,239.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.731/2561
ลว.14 ก.ย.2561

11,900.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.732/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
11

จ้ ำงเช่ำสถำนที่จดั เก็บและ
บริ หำรเอกสำร

12

จ้ ำง Scanningเอกสำร

ลว.14 ก.ย.2561

77,511.99

77,511.99

เฉพำะเจำะจง

บจ.กรุ งเทพคลังเอกสำร

77,511.99 บจ.กรุ งเทพคลังเอกสำร

77,511.99 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.733/2561
ลว.14 ก.ย.2561

167,216.12

167,216.12

เฉพำะเจำะจง

บจ.กรุ งเทพคลังเอกสำร

167,216.12 หจก.สำนักพิมพ์อกั ษรณ์
กรำฟฟิ คแอนดิไซส์

167,216.12 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.734/2561
ลว.14 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ตจ 114/61 ลว. 12 กันยำยน 2561

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
ชือ่ หน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 27 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อจัดจ้ ำง
1

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง รำคำกลำง

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

85,847.58

85,847.58

ผู้เสนอรำคำ

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่
วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเชลง กลัน่ เรื อง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
85,847.58

รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
นำยเชลง กลัน่ เรื อง
85,847.58

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อ/จัดจ้ ำงในรอบเดือน…กันยำยน....2561................................
(ชือ่ หน่วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที.่ .....31.....เดือน…ตุลำคม.......พ.ศ...2561.................

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

1

จ้ ำงซ่อมรถยนต์
6632)

2

(นง-

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

รำคำที่เสนอ

7,532.80

7,532.80

เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5

7,532.80

บ.สยำมพระรำม5

7,532.80

จ้ ำงทำป้ำยชือ่

39,700

39,700

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนหนึ่งทำป้ำย

39,700

ร้ ำนหนึ่งทำป้ำย

39,700

3

จ้ ำงซ่อมแอร์

11,235

11,235

เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

11,235

ฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

11,235

4

จ้ ำงซ่อมแอร์ และเดินสำยเมน

5,136.00

5,136.00

เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

5,136.00

ฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

5,136.00

5

จ้ ำงซ่อมคอมฯ

5,992.00

5,992.00

เฉพำะเจำะจง บ.ซันไชน์

5,992.00

บ.ซันไชน์

5,992.00

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.อ.822/61
2561

6กันยำยน

บจ.อ.823/61
กันยำยน 2561

10

บจ.อ.824/61
2561

10กันยำยน

บจ.อ.825/61
2561

10กันยำยน

บจ.อ.826/61
2561

11กันยำยน

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

1,400,000.00

1,400,000.00

3,424.00

3,424.00

6

จ้ ำงจัดทำวิเครำะห์และออกแบบ

7

จ้ ำงซ่อมแอร์

8

จ้ ำงทำตรำยำง

1,100

9

ซื ้อหมึก

10

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง บ.ดิจิตอล

1,400,000.00

บ.ดิจิตอล

เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

3,424.00

ฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

1,100

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

1,100

ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

52,430

52,430

เฉพำะเจำะจง มิสเตอร์ องิ๊ ค์

52,430

มิสเตอร์ องิ๊ ค์

80,185.80

80,185.80

80,185.80

บ.ซันไชน์

เฉพำะเจำะจง บ.ซันไชน์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
1,400,000.00 เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
3,424.00
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
1,100
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
52,430
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
80,185.80 เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.อ.827/61
2561

12กันยำยน

บจ.อ.828/61
2561

20กันยำยน

บจ.อ.829/61
2561

20กันยำยน

บซ.อ.71/61
2561

7 กันยำยน

บซ.อ.72/61
2561

17 กันยำยน

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สำนักด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ ำงทำหลังคำ ด่ำนอำหำรและยำ
ลำดกระบัง

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง

468,660.00

รำคำกลำง

468,660.00

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
บริ ษัท อินทรี เกรต เน็ตเวิร์ค
โซลูชนั่ จำกัด

438,000.00

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เฉลีย่ ว
บุญดี

531,790.00

บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด

559,610.00

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บริ ษัท อินทรี เกรต เน็ตเวิร์ค
โซลูชนั่ จำกัด

บจด.229/61 ลว 4 ก.ย. 61

438,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

2

เช่ำสถำนที่จดั เก็บเอกสำรและ
บริ หำรเอกสำร
(ก.ย. 61)

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

59,514.00

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพำะเจำะจง บ.กรุ งเทพคลังเอกสำร จก.

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

59,514.00

บ.กรุ งเทพคลังเอกสำร จก.

59,514.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจด.230/61
ลงวันที่ 19 ก.ย. 2561

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน.กันยำยน...๒๕๖๑......
(ชือ่ หน่วยงำน)...............กองพัฒนำศักยภำพผู้บริ โภค.................
วันที…
่ ๒๗...เดือน.....กันยำยน....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อ หรื อจ้ ำง

ร้ ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

๒๐,๗๔๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บซ.พศ. ๒๑/๒๕๖๑
๑๑/๙/๒๕๖๑

๓๖๖,๔๗๕

บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๓๖๖,๔๗๕

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๗๖/๒๕๖๑ วันที่
๓๑/๘/๒๕๖๑

๔๘๒,๕๗๐

บ.ซูเปอร์ ฤทธิ์ ครี เอชัน่ จำกัด

๔๘๒,๕๗๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๗๗/๒๕๖๑ วันที่
๖/๙/๒๕๖๑

๒๒,๗๙๑

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลำย
เฉพำะเจำะจง
แอนด์เซอร์ วสิ จำกัด

๒๒,๗๙๑

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลำย
แอนด์เซอร์ วสิ จำกัด

๒๒,๗๙๑

๓๑๖,๗๒๐

เฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๓๑๖,๗๒๐

บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๓๑๖,๗๒๐

๑

วัสดุคอมพิวเตอร์

๒๐,๗๔๓

๒๐,๗๔๓

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

๒๐,๗๔๓

๒

ผลิตและเผยแพร่สอื่
ประชำสัมพันธ์เชิงรุ ก

๓๖๖,๔๗๕

๓๖๖,๔๗๕

เฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๓

ผลิตและติดตังโครงสร้
้
ำง
นิทรรศกำรประวัติ

๔๘๒,๕๗๐

เฉพำะเจำะจง บ.ซูเปอร์ ฤทธิ์ ครี เอชัน่ จำกัด

๔

ออกแบบ ผลิตโปสเตอร์ และ
จัดหำอุปกรณ์

๒๒,๗๙๑

๕

งำนผลิตและติดตั ้งงำนกรำฟิ ก
นิทรรศกำรประวัติ

๓๑๖,๗๒๐

๔๘๒,๕๗๐

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

วันที่

บจ.พศ. ๑๗๘/๒๕๖๑ วันที่
๕/๙/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๗๙/๒๕๖๑ วันที่
๖/๙/๒๕๖๑

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

๖

ผลิตแผ่นพับ เตือนภัยผลิตภัณฑ์
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐
สุขภำพอันตรำย

๗

ซ่อมห้ องน ้ำหญิง

๑๙๙๐.๒๐

๑๙๙๐.๒๐

๘

ย้ ำย ติดตังและเซ็
้
ตอุปกรณ์ระบบ
เสียงตำมสำย

๑๔,๙๐๐

๑๔,๙๐๐

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

เบิกเงินค่ำจ้ ำงเหมำรถบัส

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง
40,000.00

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตร
แห่งประเทศไทย

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน เค่ง ซ่ง ฮวด

๑๙๙๐.๒๐

ร้ ำน เค่ง ซ่ง ฮวด

เฉพำะเจำะจง นำยมำนนท์ แก้ วด้ วง

๑๔,๙๐๐

นำยมำนนท์ แก้ วด้ วง

เฉพำะเจำะจง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

40,000.00

เฉพำะจงเจำะ

ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตร
แห่งประเทศไทย

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๑๙๙๐.๒๐ รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๑๔,๙๐๐
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 1 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชือ่
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
บ.คณำยนต์ เบสท์ เซอร์ วสิ
40,000.00
บ.คณำยนต์ เบสท์ เซอร์ วสิ
40,000.00

ปรับอำกำศ วันละ 10000 บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.พศ. ๑๘๐/๒๕๖๑ วันที่
๑๒/๙/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๘๑/๒๕๖๑ วันที่
๑๙/๙/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๘๒/๒๕๖๑ วันที่
๒๑/๙/๒๕๖๑

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คบจ.98/2561 ลว.24 สค.61

คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ

สธ1006.1/2099 ลว.11 กย.61

ที่เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี
2

เบิกเงินค่ำจ้ ำงถ่ำยเอกสำร
425,891.65
คูม่ ือ โฆษณำผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
จำนวน 3,453 เล่ม เล่มละ 115 บำท

425,891.65

เฉพำะจงเจำะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

425,891.65

บ.หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

425,891.65

สืบ่ รำคำจำกท้ องตลำด

คบจ.102/2561 ลว.22 สค.61
สธ1006.1/2154 ลว.17 กย.61

3

เบิกเงินค่ำจ้ ำงถ่ำยเอกสำรพร้ อมเอ้ ำเล่ม68,908.00
แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมคำสัง่

68,908.00

เฉพำะจงเจำะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

68,908.00

บ.หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

68,908.00

สืบ่ รำคำจำกท้ องตลำด

คบจ.96/2561 ลว.20 สค.61
สธ1006.1/2220 ลว.24 กย.61

354,636.52

เฉพำะจงเจำะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

354,636.52

บ.หกหนึ่งเจ็ด จำกัด

354,636.52

สืบ่ รำคำจำกท้ องตลำด

คบจ.101/2561 ลว.27 สค.61
สธ1006.1/2221 ลว.24 กย.61

คสช.ที7่ 7/2559
4

เบิกเงินค่ำจ้ ำงถ่ำยเอกสำรพร้ อมเอ้ ำเล่ม354,636.52
แนวทำงกำรดำเนินงำนพนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ระดับอำเภอฉบับปรับปรุง

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ปี 2561
5

เบิกเงินค่ำซื ้อกระดำษชำระม้ วนใหญ่ 6,259.50

6,259.50

เฉพำะจงเจำะ

ร้ ำนกิจเจริ ญกำรค้ ำ

6,259.50

ร้ ำนกิจเจริ ญกำรค้ ำ

6,259.50

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

คบซ.23/2561 ลว.18 กย.61
สธ1006.1/2166 ลว.18 กย.61

6

เบิกเงินค่ำจ้ ำงซ่อมสำยโทรศัพท์ของ

8,080.00

เฉพำะเจำะจง

นำยอำทิตย์ จิตตะนุมำส

8,080.00

นำยอำทิตย์ จิตตะนุมำส

8,080.00

- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ

คบจ.92/2561 ลว.18 สค.61

8,100.00

สำนักงำน กอง คบ.

คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
สธ1006.1/1810 ลว.6 สค.61
ที่เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน
ชือ่ หน่วยงำน......สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

143,646.40
72,800.00

143,646.40
72,800.00

ผู้เสนอรำคำ

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
รำยชือ่

รำคำที่เสนอ

เฉพำะเจำะจง ดับเบิ ้ลยู.ที.ก๊ อบปี ้ เซ็นเตอร์
เฉพำะเจำะจง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง เหตุผลที่คดั เลือก

กิจเจริ ญกำรค้ ำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก

โดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

143,646.40 บำท ดับเบิ ้ลยู.ที.ก๊ อบปี ้ เซ็นเตอร์ 143,646.40 บำท

คุณลักษณะของงำนจ้ ำงตรง
กับควำมต้ องกำรใช้ งำน

ใบสัง่ ซื ้อ บจส. 178/2561
ลว. 3 ก.ย.61

72,800 บำท

มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 21/2561
ลว. 10 ก.ย.61

กิจเจริ ญกำรค้ ำ

รำคำที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

72,800 บำท

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
(ชือ่ หน่วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
ที่

งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
84,187.60

รำคำกลำง
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
(บำท)
84,187.60 เฉพำะเจำะจง
ร้ ำนคุ้มแก้ ว

วันที่ ....20... เดือน .กันยำยน พ.ศ. 2561
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

84,187.60 ร้ ำนคุ้มแก้ ว

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
84,187.60 บริ กำรดี รำคำตรงกับงบ
ประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บซ.ว.12/61
ลว.7 กย.61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

2

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร 1,291 ชุด
(ชุดละ 12 หน้ ำ)

6,198.80

6,198.80

เฉพำะเจำะจง ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้
ปริ น้ เซ็นเตอร์

6,198.80

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้
ปริ น้ เซ็นเตอร์

6,198.80

บริ กำรดี รำคำตรงกับงบ
ประมำณ

บจ.ว. 69/61
ลว.7 กย.61

3

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร 1,292 ชุด
(ชุดละ 21หน้ ำ)

10,852.60

10,852.60

เฉพำะเจำะจง ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้
ปริ น้ เซ็นเตอร์

10,852.60

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้
ปริ น้ เซ็นเตอร์

10,852.60

บริ กำรดี รำคำตรงกับงบ
ประมำณ

บจ.ว. 70/61

วัสดุสำนักงำน 27 รำยกำร

21,819.44

21,819.44 บริ กำรดี รำคำตรงกับงบ

บซ.ว.13/61

ประมำณ

ลว. 17 กย.61

4

21,819.44 เฉพำะเจำะจง

กิจเจริ ญกำรค้ ำ

21,819.44 กิจเจริ ญกำรค้ ำ

ลว. 11 กย.61

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน.......สิงหำคม 2561..................
(ชือ่ หน่วยงำน)....ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)......
วันที…
่ 31...เดือน..สิงหำคม..พ.ศ....2561...
ลำดับที่ งำนจัดซื ้อจัดจ้ ำง
1

จัดจ้ ำงซ่อมเครื่ องพิมพ์ Fuji
XEROX รุ่น Docuprint CM305
df และเครื่ องพิมพ์
CanonMG3570

วงเงินงบประมำณ

20,500.00

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

20,500.00 จัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

รำคำจ้ ำง 20,500 บำท
2

จัดจ้ ำงงำนอุปกรณ์ จัดแสดง
นิทรรศกำร

19,795.00

19,795.00 จัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริ ษัท ศิริวฒ
ั นฤทธิ์ จำกัด
รำคำจ้ ำง 19,795 บำท

3

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน

144,589.10

4

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน

3,650.00

144,589.10 จัดซื ้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริ ษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จำกัด
รำคำจ้ ำง 144,589.10 บำท
3,650.00 จัดซื ้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.ศรป. 57/2561

ร้ ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

รำคำจ้ ำง 20,500 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2561
วงเงินงบประมำณ

บริ ษัท ศิริวฒ
ั นฤทธิ์ จำกัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

รำคำจ้ ำง 19,795 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2561
วงเงินงบประมำณ

บริ ษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จำกัด
รำคำจ้ ำง 144,589.10 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บซ.ศรป. 10/2561
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2561
วงเงินงบประมำณ

ร้ ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 60/2561

บซ.ศรป. 11/2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
รำคำจ้ ำง 3,650 บำท

5

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน

18,404.00

18,404.00 จัดซื ้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จำกัด
รำคำจ้ ำง 18,404 บำท

รำคำจ้ ำง 3,650 บำท
บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จำกัด
รำคำจ้ ำง 18,404 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2561
วงเงินงบประมำณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บซ.ศรป. 12/2561
- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2561
วงเงินงบประมำณ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนกันยำยน 2561
กองส่งเสริ มกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
วันที่ 28 เดือน กันยำยน พ.ศ.2561
ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

592.- บำท

592.- บำท

1

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2

จ้ ำงจัดทำงำนด้ ำนประชำสัมพันธ์
และให้ บริ กำรข้ อมูล

11,000.- บำท

3

เช่ำห้ องประชุมย่อย

4

5

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดลือกและรำคำที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ 114/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่ 4 ก.ย.61
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน สำมชัย 2017
รำคำที่เสนอ 592.- บำท

ร้ ำน สำมชัย 2017
รำคำที่จ้ำง 592.- บำท

11,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปำระ
รำคำที่เสนอ 11,000.- บำท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปำระ
รำคำที่จ้ำง 11,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ 115/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่ 5 ก.ย.61
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

8,000.- บำท

8,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ก.พัชรศักดิ์ จก.
รำคำที่เสนอ 8,000.- บำท

บ. ก.พัชรศักดิ์ จก.
รำคำที่จ้ำง 8,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ 116/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่ 7 ก.ย.61
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

24,000.- บำท

24,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จันทรำสกุล
รำคำที่เสนอ 24,000.- บำท

นำยวรโชติ จันทรำสกุล
รำคำที่จ้ำง 24,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ 117/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่ 7 ก.ย.61
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

จ้ ำงทำข้ อมูลเพื่อสนับสนุนกำร
ขึ ้นทะเบียนตำรับยำแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

19,640.- บำท

19,640.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นำรี สมเผ่ำ
รำคำที่เสนอ 19,640.- บำท

น.ส.นำรี สมเผ่ำ
รำคำที่จ้ำง 19,640.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ 118/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่ 7 ก.ย.61
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
6

ซื ้อวัสดุสำนักงำน

7

ซื ้อหมึกพิมพ์

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

18,789.20 บำท 18,789.20 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำลักณ์ ซัพพลำย จก.
รำคำที่เสนอ 18,789.20
บำท
5,300.- บำท

5,300.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 5,300.- บำท

บ.ธำรำลักณ์ ซัพพลำย จก.
รำคำที่ซื ้อ 18,789.20 บำท

ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำที่ซื ้อ 5,300.- บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
สสผ.ซ 6/๒๕๖๑
12 ก.ย.61

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.ซ 7/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่ 14 ก.ย.61
เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

