สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 แบบ สชร.1
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลาดั งานที่จัดซือ้ หรื อ
บที่ จัดจ้ าง
1 เช่ารถตู้

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะซือ้
หรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง รายชื่อ

2,000.000

2,000/1วัน

เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000.00

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง
นายฉลอง สัมมาขันธ์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

2,000.00 มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง
บันทึกข้ อความ ที่ สธ 1014/378
ลงวันที่ 12 ก.ย. 62

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วงเงินที่จะ
ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ซือ้ หรื อจ้ าง
1 จ้ างรถบัส 1 คันฯ

16,000.-บาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ผู้เสนอราคา

ราคากลาง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง

16,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท คณายนต์

รายชื่อ

ราคาที่เสนอ
16,000.-บาท

เบสท์ แทรเวิล เซอร์ วิส จากัด

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุท่คี ัดเลือก
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุ ป
บริ ษัท คณายนต์
16,000.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
บจ.สล. 252/2562

เบสท์ แทรเวิล เซอร์ วิส จากัด

ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

2 ซ่อมเปลี่ยนชุดม่านแสงประตู
15,311.70 บาท 15,311.70 บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท โคเน่ จากัด (มหาชน) 15,311.70 บาท บริ ษัท โคเน่ จากัด (มหาชน) 15,311.70 บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ลิฟต์อาคาร 6 ตัวที่ 2

เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 253/2562
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
3 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน
52,284.-บาท
32 รายการ

52,284.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ป.ราชา ออโต้
เซอร์ วิส จากัด

52,284.-บาท

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้
เซอร์ วิส จากัด

52,284.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 71/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

4 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน
13,803.-บาท

13,803.-บาท

1 รายการ

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท เค.ที.เค

13,803.-บาท

บรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด

บริ ษัท เค.ที.เค

13,803.-บาท

บรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 72/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
5 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่
18,725.-บาท
ง

18,725.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรื อง จากัด

18,725.-บาท

บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรื อง จากัด

18,725.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 73/2562

(กรวยจราจล) จานวน

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562

40 ตัว

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

6 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000.-บาท

85,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

85,000.-บาท

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

85,000.-บาท

(หมึกพิมพ์) 8 รายการ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 73/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
7 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบี
53,500.-บาท
ยน

53,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง ร้ านติวานนท์ยางยนต์

53,500.-บาท

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

53,500.-บาท

นง - 5929 นบ.

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 254/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 5 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8 จ้ างย้ ายกล้ องระบบ Network
11,000.-บาท

11,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง ไอคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิส

11,000.-บาท

ไอคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิส

11,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 265/2562

และเดินสายสัญญาณกล้ อง

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

วจรปิ ด จานวน 1 งาน

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

9 จ้ างพิมพ์สื่อองค์ความรู
2,704,800.-บาท
้ กญ
ั ชา
2,704,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
2 รายการ

2,704,800.-บาท ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 2,704,800.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

แห่งประเทศไทย จากัด

แห่งประเทศไทย จากัด

เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 257/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
10 จ้ างทาป้ายเพื่อการเตือ49,500.-บาท
นสติฯ

49,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง หจก.เจริ ญผลกราฟฟิ ค

49,500.-บาท

หจก.เจริ ญผลกราฟฟิ ค

49,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 258/2562

(MIO)

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 16 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
11 ซ่อมท่อน ้าทิ ้งอาคาร 4 ชั8,000.-บาท
้น 5

8,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรื องมาก

8,000.-บาท

นายพงศกร เรื องมาก

8,000.-บาท

อาคาร 6 ชัน้ 6

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 259/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 18 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
12 จ้ างทาป้ายข้ อความการท
10,379.-บาท
า

10,379.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท พิมพ์สวย จากัด

10,379.-บาท

บริ ษัท พิมพ์สวย จากัด

10,379.-บาท

สมาธิกอ่ นทางาน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 260/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
13 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ 85,000.-บาท

85,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

85,000.-บาท

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

85,000.-บาท

(หมึกพิมพ์) 8 รายการ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 74/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
14 กระดาษถ่ายเอกสาร 8036,808.-บาท

36,808.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ดับเบิ ้ล เอ.

36,808.-บาท

บริ ษัท ดับเบิ ้ล เอ.

36,808.-บาท

แกรม A4 400 รี ม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 75/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 9 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
15 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ 5,800.-บาท

5,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

5,800.-บาท

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

5,800.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 76/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
16 ซือ้ วัสดุสานักงาน 27 รายการ
41,454.-บาท

41,454.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ป.ราชา ออโต้
เซอร์ วิส จากัด

41,454.-บาท

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้
เซอร์ วิส จากัด

41,454.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 78/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ
17 ซือ้ วัสดุงานบ้ านงานครั1ว8,190.-บาท

18,190.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท พรชัย ซัพพลาย

1 รายการ

18,190.-บาท

แอนด์ เซอร์ วิส จากัด

บริ ษัท พรชัย ซัพพลาย

18,190.-บาท

แอนด์ เซอร์ วิส จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 78/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กันยายน 2562
ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

1 ซือ้ วัสดุสานักงาน (กระดาษ)
55,854

ราคากลาง
55,854

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท รี มส์ แอนด์ โรลส์ จากัด
เสนอราคา 55,854 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

บริ ษัท รี มส์ แอนด์ โรลส์ จากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.190/62

ราคาซือ้ 55,854 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
2 ซือ้ วัสดุสานักงาน

97,191

97,191

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูล

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด
เสนอราคา 97,191 บาท

บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.191/62

ราคาซือ้ 97,191 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

ข่าวสารฯ

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

3 จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศประจ
67,200
าปี งบประมาณ67,200
พ.ศ.2562

เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
เสนอราคา 67,200 บาท

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.192/62

ราคาจ้ าง 67,200 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
4 ซือ้ เครื่องสารองไฟขนาด 800
25,000
AV

25,000

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท กฤษณลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูล

เสนอราคา 25,000 บาท

บริ ษัท กฤษณลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.193/62

ราคาซือ้ 25,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

ข่าวสารฯ

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน 2562
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
วันที่ 30 กันยายน 2562
ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดวงเงิ
จ้ าง นที่จะซือ้ หรื อจ้ าง ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื ้อหรือจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อ
หรือจ้ าง

1 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

1,980,000

2 ซือ้ เครื่องพิมพ์เอกสารให้ กองส่ง48,300
เสริ ม
การประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (สสผ.)
3 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

2,000,000 คัดเลือก

บริ ษัท โฟทีก้า จากัด

บริ ษัท โฟทีก้า จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บซ.ศ. 17 /2562

ราคาที่เสนอ 2,021,280 บาท

ราคาที่ตกลงจ้ าง 1,980,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (งบกลาง)
วันที่ 13 กันยายน 2562

ร้ าน จี ซี 1816

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บซ.ศ. 18 /2562

ราคาที่ตกลงจ้ าง 48,300 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้
วันทีฯ่ )16 กันยายน 2562

บริ ษัท โฟทีก้า จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บซ.ศ. 19 /2562

ราคาที่ตกลงจ้ าง 20,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (งบกลาง)
วันที่ 23 กันยายน 2562

ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 54 /2562

ราคาที่ตกลงจ้ าง 14,552 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

48,300 เฉพาะเจาะจง ร้ าน จี ซี 1815
ราคาที่เสนอ 48,300 บาท
20,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษัท โฟทีก้า จากัด
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

4 จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

14,552

14,552 เฉพาะเจาะจง ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
ราคาที่เสนอ 14,552 บาท

วันที่ 3 กันยายน 2562

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ

ราคากลาง

ซื ้อหรื อจ้ าง

5 จ้ างเดินสาย HDMI ห้ องประชุม15,000
หลวงวิเชียร

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

15,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรื องมาก

แพทยาคม อาคาร 1 ชั ้น 2

ราคาที่เสนอ 15,000 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

นายพงศกร เรื องมาก

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 55 /2562

ราคาที่ตกลงจ้ าง 15,000 บาท

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 4 กันยายน 2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน 256๒
ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์.......
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๒

ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ จัดจ้ าวงเงิ
ง นที่จะซือ้ หรื อจ้ าง ราคากลาง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง

***เดือนกันยายน
2562
ไม่
มีการจัดซือ้ /จัด
จ้ าง****

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ
ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ซือ้ หรื อจ้ าง
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุ
2,654.67
มตั ิ

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักยา
วันที่ 30 กันยายน 2562
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุท่คี ัดเลือก
ราคากลาง วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุ ป
2,654.67 เฉพาะเจาะจง บ. สยามพระราม 5
2,654.67 บ. สยามพระราม 5
2,654.67 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ซ่อมรถยนต์

เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
สธ 1009.1/1608
ลงวันที่ 13 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุ
3,200.00
มตั ิ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

3,200.00 ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

3,200.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

สธ 1009.1/1611
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2562

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

ประมาณ
3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุ
2,600.00
มตั ิ

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ดีซาย ฟรายเดย์

2,600.00 บจ. ดีซาย ฟรายเดย์

ซ่อมปริ ้นเตอร์

2,600.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/1618
ลงวันที่ 19 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
4 จ้ างทาข้ อมูลและ เอกสารเพื20,000.00
่อประกอบ

20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลภัสรดา แก้ วทองมี

20,000.00 น.ส. ลภัสรดา แก้ วทองมี

20,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 755/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
5 จ้ างจัดทาสรุปรายการและข้55,000.00
อมูลยา

55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิ ยณัฐ นวจิตไพบูลย์

55,000.00 นายปิ ยณัฐ นวจิตไพบูลย์

55,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 756/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
6 จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทาฐานข้
8,000.00
อมูล

8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

8,000.00 น.ส. ฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

8,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 757/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
7 รายงานผลและอนุมตั ิจ้างติ50,000.00
ดตังเต้
้ ารับ

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. วายบีบี เทคโนโลยี

50,000.00 บจ. วายบีบี เทคโนโลยี

50,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 7582562
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8 รายงานผลและอนุมตั ิจ้าง 42,400.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

42,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์

42,400.00 ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์

42,400.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 759/2562
ลงวันที่ 18 ก.ย. 2562

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่...........เดือน ........................... พ.ศ. 2562

ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ จัดจ้ าวงเงิ
ง นที่จะซือ้ หรื อจ้ าง ราคากลาง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง

ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

จ้ างเหมาทา
1 เอกสารพร้ อมเข้ า
เล่ม

10,272.00

10,272.00

วิธีเฉพาะเจาะจงเจพิมพ์เขียว

10,272.00

เจพิมพ์เขียว

10,272.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 111/62 ลว. 2 กย. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

ซือ้ วัสดุสานักงาน
13 รายการ

23,465.10

23,465.10

วิธีเฉพาะเจาะจงร้ านคุ้มแก้ ว

23,465.10

ร้ านคุ้มแก้ ว

23,465.10

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตซ 20/62 ลว. 2 กย. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

จ้ างซ่อมระบบ
โทรทัศน์ วงจรปิ ด
3
และระบบ
สัญญาณกันขโมย

19,750.00

19,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจงบริ ษัทคลีนส์เวิลด์ แมเนจ
เมนต์ จากัด

19,750.00

บริ ษัทคลีนส์เวิลด์ แมเนจ
เมนต์ จากัด

19,750.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 112/62 ลว. 5 กย. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

2

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

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดวงเงิ
จ้ าง นที่จะซือ้ หรื อจ้ าง ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
จ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

1 จ้ างซ่อมคอมฯ

จ้ างปิ ดทางเดิน
2
ของหนู

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
10,400.40

1,605

ราคากลาง

10,400.40

1,605

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

เฉพาะเจาะจง บ.ซันไชน์

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

10,400.40

เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์

1,605

บ.ซันไชน์

ฐาปนีย์

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

10,400.40

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.744/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

1,605

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.745/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

จ้ างออกแบบและ
3 จัดทาชุด
นิทรรศการฯ

69,624.90

69,624.90

เฉพาะเจาะจง บ.แอด ออน จก.

69,624.90

บ.แอด ออน จก.

69,624.90

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.746/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

4 จ้ างทากระเป๋ า

103,201.50

103,201.50

เฉพาะเจาะจง บ.เดินด้ าย

103,201.50

บ.เดินด้ าย

103,201.50

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.747/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

36,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.748/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

4,040

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.749/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

5 จ้ างผลิตเอกสาร

6 จ้ างทาตรายาง

36,200

4,040

36,200

4,040

เฉพาะเจาะจง ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

เฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

36,200

4,040

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

7 จ้ างซ่อมท่อ

11,865.66

11,865.66

เฉพาะเจาะจง บ.อาชา

11,865.66

บ.อาชา

11,865.66

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.750/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

8 ซือ้ คุรุภณ
ั ฑ์

39,010.02

39,010.02

เฉพาะเจาะจง บ.วิบลู กิจ

39,010.02

บ.วิบลู กิจ

39,010.02

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.63/62
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

5 กันยายน

5 กันยายน

13 กันยายน

13 กันยายน

16 กันยายน

17 กันยายน

24 กันยายน

18 สิงหาคม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน...๒๕๖๒......
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค.................
วันที่…๒๕...เดือน…กันยายน...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........
วงเงินที่ซื ้อหรื อ
ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
จ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
จ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

วงเงินที่จะ
ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ างวงเงินที่ซื ้อหรื อ
ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง ซื ้อหรื อจ้ าง
จ้ าง
ซ่อมโต๊ ะทางาน
๑ และ
จอคอมพิวเตอร์
ออกแบบและผลิต
๒
โปสเตอร์
เหมาขนส่ง
๓ โดยสารปรับ
อากาศ
๔

ออกแบบและผลิต
โปสเตอร์

พิมพ์ชดุ ลูกเต๋า
๕
แสนกล
ซือ้ กระดาษถ่าย
๖
เอกสาร เอ4

๗ วัสดุคอมพิวเตอร์

๗,๖๔๐.๐๐

ราคากลาง
ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง
วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

๗,๖๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

๓๙,๘๗๘.๙๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพ
เฉพาะเจาะจง
พลายแอนด์เซอร์ วิส

๒๑,๐๐๐.๐๐

๒๑,๐๐๐.๐๐

บจก.ธนัชวิชญ์ แทรเวล
เฉพาะเจาะจง
กรุ๊ป

๓๙,๙๖๔.๕๐

๓๙,๙๖๔.๕๐

เฉพาะเจาะจง

๓๙,๘๗๘.๙๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพ
พลายแอนด์เซอร์ วิส

๒๙๒,๘๐๐.๐๐ ๒๙๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอส อินเตอร์ พริ ้นท์

๙,๓๐๙.๐๐

๔๔,๘๒๕.๐๐

๙,๓๐๙.๐๐

๔๔,๘๒๕.๐๐

บจก.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
เฉพาะเจาะจง
ซินเนอร์ จี

เฉพาะเจาะจง ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ

หมายเหตุที่คดั เลือก
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือ
และราคาที่เสนอ
โดยสรุ
ป ่คดั เลือกโดยสรุป
เหตุผลที
จ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๔/๒๕๖๒
๒๙/๘/๒๕๖๒

วันที่

๗,๖๔๐.๐๐

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

๗,๖๔๐.๐๐

๓๙,๘๗๘.๙๐

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลาย
แอนด์เซอร์ วิส จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๓๙,๘๗๘.๙๐ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๕/๒๕๖๒
๒๙/๘/๒๕๖๒

วันที่

๒๑,๐๐๐.๐๐

บ.ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป
จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๒๑,๐๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๖/๒๕๖๒
๓๐/๘/๒๕๖๒

วันที่

๓๙,๙๖๔.๕๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพ
พลายแอนด์เซอร์ วิส

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๓๙,๙๖๔.๕๐ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๗/๒๕๖๒
๑๖/๙/๒๕๖๒

วันที่

๒๙๒,๘๐๐.๐๐

บจก.ทีเอส อินเตอร์ พริ ้นท์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๒๙๒,๘๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๘/๒๕๖๒
๑๘/๙/๒๕๖๒

วันที่

๙,๓๐๙.๐๐

บจก.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี

๙,๓๐๙.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บซ.พศ. ๒๐/๒๕๖๒
๒๘/๘/๒๕๖๒

วันที่

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๔๔,๘๒๕.๐๐ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บซ.พศ. ๒๑/๒๕๖๒
๖/๙/๒๕๖๒

วันที่

๔๔,๘๒๕.๐๐

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ
ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ซือ้ หรื อจ้ าง

ราคากลาง

1 จัดจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
4,200.00

4,200.00

โรงแรมริ ชมอนด์

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
4,200.00
เฉพาะเจาะจง นายกรณัย พิมพสุรกะ
นายกรณัย พิมพสุรกะ
4,200.00

หมายเหตุท่คี ัดเลือก
โดยสรุ ป
- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
คบจ.102/2562 ลว.4 กย.62

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วันที่ 12-13 กันย่ายน 2562

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

2 จัดจ้ างถ่ายเอกสารดูแลกั18,297.00
ญชา

18,297.00

เฉพาะเจาะจง สามชัย 2017

18,297.00

สามชัย 2017

18,297.00

จานวน 180 ชุด

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.103/2562 ลว.5 กย.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

3 จัดจ้ างเหม่ารถตู้ปรับอากาศ
9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง นายกรณัย พิมพสุรกะ

9,000.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

9,000.00

จ.สมุทรสงคราม, จ.กาญจนบุรี

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.104/2562 ลว.5 กย.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

4 จัดจ้ างปรับปรุงซ่อมแซมฝ
304,404.30
้ าเพดา

304,404.30

เฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนจากัด

ห้ องทางาน กอง คบ.

304,404.30

กิจการวัฒนา

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

304,404.30

กิจการวัฒนา

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.105/2562 ลว.6 กย..62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5 ซือ้ วัสดุสานักงาน (หมึกพิ57,994.00
มพ์)

57,994.00

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์

57,994.00 บริ ษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์

คอมพิวเตอร์ เซอร์ วิส จากัด

57,994.00

คอมพิวเตอร์ เซอร์ วิส จากัด

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบซ.22/2562 ลว.25 กย.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

แบบ สขร. 1

ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้วงเงิ
าง นที่จัดซือ้
ราคากลาง
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(บาท)
1 ซือ้ กระดาษ A4
2 ซือ้ วัสดุสานักงาน

4,601.00
35,395.60

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน
ชื่อหน่ วยงาน......สานักควบคุมเครื่ องสาอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสาอาง).......
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา
วิธีซือ้ หรื อจ้ าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้ รับการคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

4,601.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จากัด

35,395.60 เฉพาะเจาะจง ร้ านคุ้มแก้ ว

4,601.00

บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จากัด

35,395.60 ร้ านคุ้มแก้ ว

4,601.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
ความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน

35,395.60 ราคาไม่เกินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
ใบสัง่ ซื ้อที่ บซส.18/2562
ลว. 4 ก.ย.62
ใบสัง่ ซื ้อที่ บซส.19/2562
ลว. 4 ก.ย.62

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
จ้ างซ่อมแซมโต๊ ะ
3 ประชุม หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ ส.2ตช.

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

5,480.50

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

5,480.50 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,480.50

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

5,480.50 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อที่ บจส.195/2562
ลว. 4 ก.ย.62

แบบ สขร. 1

ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้วงเงิ
าง นที่จัดซือ้
ราคากลาง
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(บาท)
30,612.70
1 ซือ้ วัสดุสานักงาน 14 รายการ

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
(ชื่อหน่ วยงาน)..สานักควบคุมเครื่ องสาอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
วันที่ ....24.. เดือน .กันยายน.... พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา
วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง

30,612.70 เฉพาะเจาะจง ร้ านคุ้มแก้ ว
= 30,612.70 บาท

2 จ้ างถ่ายเอกสาร 2,352 ชุด 20,697.60

20,697.60 เฉพาะเจาะจง ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 20,697.60 บาท

3 จ้ างซ่อมห้ องน ้า

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรื องมาก
= 700 บาท

ร้ านคุ้มแก้ ว

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
- ราคาในวงเงินงบประมาณ

= 30,612.70 บาท
ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

ใบสัง่ ซื ้อ บซ.ว. 14/62
ลว. 4 กย.62

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

= 20,697.60 บาท
นายพงศกร เรื องมาก

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

ใบสัง่ จ้ าง บจ.ว. 90/62
ลว . 6 กย.62

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

= 700 บาท

ใบสัง่ จ้ าง บจ.ว. 91/62
ลว . 24 กย.62

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน.....กันยายน...2562.............
(ชื่อหน่ วยงาน)....ศูนย์ จัดการเรื่ องร้ องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ศรป.)......
วันที่...30.....เดือน...กันยายน...พ.ศ....2562...
ลาดับทีง่ านจัดซือ้ จัดจ้ าง วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้
หรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
1 จัดจ้ างโครงการ
สานพลัง
เครื อข่ายสู่
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัย
ประจาปี
งบประมาณ 2562

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
451,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
451,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริ ษัท นารา ซิสเต็ม จากัด

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

เสนอราคา 451,000 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริ ษัท นารา ซิสเต็ม จากัด

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บจ.ศรป. 97/2562

ราคาจ้ าง 451,000 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
วงเงินงบประมาณ
แบบ สขร. 1

ลาดับทีง่ านที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้วงเงิ
าง นที่จัดซือ้
ราคากลาง
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(บาท)
1 จ้ างจัดเก็บคาขอ
6,600.-บาท
6,600.-บาท
แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงฯ
เพื่อสนับสนุนการ
ขึ ้นทะเบียนตารับ
ยาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2 ซือ้ กระดาษถ่าย
เอกสาร

3 ซือ้ วัสดุสานักงาน

46,010.- บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ าง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2562
กองส่ งเสริ มการประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิกา ศรี อ่นุ ดี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
สสผ.จ.166/2562
2 ก.ย.62

ราคาที่เสนอ 6,600.- บาท

นางสาวสาวิกา ศรี อ่นุ ดี
ราคาที่จ้าง 6,600.- บาท

46,010.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จก.
ราคาที่เสนอ 6,600.- บาท

บ. ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จก.
ราคาที่ซื ้อ 6,600.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.ซ.16/2562
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่ 11 ก.ย.62
เกินวงเงินที่จะซือ้

บ. ธาราลักษม์ ซัพพลาย
จก.
ราคาที่ซื ้อ 51,501.24
บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.ซ 17/2562
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่ 11 ก.ย.62
เกินวงเงินที่จะซือ้

51,501.24 บาท 51,501.24 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ธาราลักษม์ ซัพพลาย
จก.
ราคาที่เสนอ 51,501.24
บาท

ลาดับที่งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
4 จ้ างผลิตสื่อโรลอัพ
Consultation EService

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
7,500.- บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
18,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สานักพิมพ์อกั ษรกราฟ
ฟิ คแอนด์ดีไซน์
ราคาที่จ้าง 7,500.- บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก

10,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรื องมาก
ราคาที่เสนอ 10,500.- บาท

นายพงศกร เรื องมาก
ราคาที่จ้าง 10,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ.168/2562
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่ 13 ก.ย.62
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

บ. อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จก.
ราคาที่จ้าง 107,000.บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ.169/2562
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่ 17 ก.ย.62
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

5 จ้ างทากันซึมชัน้
ดาดฟ้าและซ่อม
น ้ารั่วช่องเก็บของ
ชั ้น 6 อาคาร 6

10,500.- บาท

6 จ้ างติดตั ้งม่าน
ม้ วนแบบทึบแสง
และป้ายต่างๆ

107,000.- บาท 107,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จก.
ราคาที่เสนอ 107,000.บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ.167/2562
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่ 13 ก.ย.62
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

