แบบ สขร. 1

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จัดจ้ างทาตรายาง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
503.39

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
(ชื่อหน่ วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
วันที่ 3 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซือ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที
่
เ
สนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)
503.39 เฉพาะเจาะจง หจก.พรลาภพัฒน
หจก.พรลาภพัฒนภัณฑ์
ภัณฑ์
ราคา 503.39 บาท
ราคา 503.39 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เป็ นมาตรฐาน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ตสน.จ.7/2562 ลว. 28
สิงหาคม 2562

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ชื่อหน่ วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริ หำร..........
วันที่ 3 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1 เช่ารถตู้

วงเงินที่จะซือ้
หรื อจ้ ำง
2,000.000

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
2,000/1วัน เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
นายฉลอง สัมมาขันธ์

2,000.00

ผู้ท่ไี ด้ รับกำรคัดเลือกและ
และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง
นายฉลอง สัมมาขันธ์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป
ุ ภาพและบริ การดี
2,000.00 มีคณ

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง
บันทึกข้ อความ ที่ สธ 1014/330
ลงวันที่ 16 ส.ค. 62

2 บารุงรักษาเครื่องฟอก

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท อี.เอ.คิว มาเก็ตติ ้ง จากัด

1,498.00 บริ ษัท อี.เอ.คิว มาเก็ตติ ้ง จากัด

ุ ภาพและบริ การดี
1,498.00 มีคณ

บันทึกข้ อความ ที่ สธ 1014/336
ลงวันที่ 16 ส.ค. 62

3 วัสดุสานักงาน

4,782.90

4,783 เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

4,782.90 ร้ านคุ้มแก้ ว

ุ ภาพและบริ การดี
4,782.90 มีคณ

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 11/2562
ลงวันที่ 16 ส.ค. 62

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จ้ างฝึ กอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง
28,676.-บาท

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนสิงหำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 4 กันยำยน 2562
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
28,676.-บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท รักษาความปลอดภัย 28,676.-บาท บริ ษัท รักษาความปลอดภัย
28,676.-บาท
คัทส์ฯ
คัทส์ฯ

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.สล. 244/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

2

เช่าพื ้นที่ฝากเก็บเอกสาร

39,157.71 บาท

39,157.71 บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร 39,157.71 บาท
จากัด

บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จากัด

39,157.71 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 245/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

3

จ้ างติดตั ้งทางชะลอความเร็ ว
เข้ าจอดสานักงานฯ

19,260.-บาท

19,260.-บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรื อง จากัด

19,260.-บาท

บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรือง จากัด

19,260.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 246/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

4

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

18,000.-บาท

18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพร การะเกตุ

18,000.-บาท

น.ส.ประภาพร การะเกตุ

18,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 247/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

5

จ้ างรถบัสฯ (ชมรมจริ ยธรรม
อย.)

16,000.-บาท

16,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท คณายนต์ เบสท์
แทรเวิล เซอร์ วิส จากัด

16,000.-บาท

บริ ษัท คณายนต์ เบสท์
แทรเวิล เซอร์ วิส จากัด

16,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 248/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

6

จ้ างพิมพ์หนังสือฯ

16,000.-บาท

16,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท พิมพ์สวย จากัด

16,000.-บาท

บริ ษัท พิมพ์สวย จากัด

16,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 249/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

7

จ้ างปรับปรุงทาสีอาคาร
สานักงานฯ

198,485.-บาท

198,485.-บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ 198,485.-บาท
จากัด

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด

198,485.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 250/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

8

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

ซือ้ เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 240,000
BTU 1 ชุด

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
499,690.-บาท

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

499,690.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โด คูล เอ็นจิเนียริ่ง

499,690.-บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
หจก. โด คูล เอ็นจิเนียริ่ง

499,690.-บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 68/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

9

ซือ้ พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ ้ว
จานวน 15 เครื่องฯ

42,500.-บาท

42,500.-บาท เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร เรื องมาก

42,500.-บาท

นายพงศกร เรืองมาก

42,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 70/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน สิงหาคม 2562
ลาดับที่
1

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศประจาปี งบประมาณ 20,800
พ.ศ.2562
งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
20,800 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
เสนอราคา 20,800 บาท

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
ราคาจ้ าง 20,800 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.178/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

2

จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

3,500

3,500 เฉพาะเจาะจง ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
เสนอราคา 3,500 บาท

ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
ราคาจ้ าง 3,500 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.179/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ลำดับที่
3

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จ้ างทากระเป๋ าใส่เอกสาร

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
12,000

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
12,000 เฉพาะเจาะจง นางจันทรารัตน์ เชยกลิ่นเทศ
เสนอราคา 12,000 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
นางจันทรารัตน์ เชยกลิ่นเทศ
ราคาจ้ าง 12,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.ช.180/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

4

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศประจาปี งบประมาณ 45,900
พ.ศ.2562

45,900 เฉพาะเจาะจง นายมูฮดั หมัด เอียดหัด
เสนอราคา 45,900 บาท

นายมูฮดั หมัด เอียดหัด
ราคาจ้ าง 45,900 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.181/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

5

จ้ างถ่ายเอกสาร (ใช้ เงิน who)

5,108.18

5,108.18 เฉพาะเจาะจง

หจก.วสุ ก๊ อปปี๊ 1995
เสนอราคา 5,108.18 บาท

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
ราคาจ้ าง 5,108.18 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.182/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

6

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศประจาปี งบประมาณ 13,200
พ.ศ.2562

13,200 เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
เสนอราคา 13,200 บาท

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
ราคาจ้ าง 13,200 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.183/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

7

เช่าห้ องประชุม

21,000

21,000 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุงเทพ

โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุงเทพ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.184/62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
เสนอราคา 21,000 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
ราคาจ้ าง 21,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
และคุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

8

ซือ้ วัสดุสานักงาน

19,532.85

19,532.85 เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด
เสนอราคา 19,532.85 บาท

บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด
ราคาจ้ าง 19,532.85 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.185/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

9

จ้ างถ่ายภาพผู้บริ หาร อย.ประจาปี งบ
ประมาณ พ.ศ.2562

25,000

25,000 เฉพาะเจาะจง

ร้ าน คมสันสตูดิโอ 8
เสนอราคา 25,000 บาท

ร้ าน คมสันสตูดิโอ 8
ราคาจ้ าง 25,000 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.186/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

10

จ้ างเหมาดาเนินการจัดส่งจดหมายข่าวฯ

16,000

16,000 เฉพาะเจาะจงนายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอราคา 16,000 บาท

นายเกรี ยงไกร อัครพรรณวงศ์
ราคาจ้ าง 16,000 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.187/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

11

จ้ างเหมาดาเนินการจัดส่งวารสารอาหารและยา 8,892
ให้ ทางไปรษณีย์

8,892 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอราคา 8,892 บาท

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
ราคาจ้ าง 8,892 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.188/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

12

จ้ างถ่ายเอกสารและเข้ าเล่มแผนบริ หาร
ความต่อเนื่อง

7,960.80

7,960.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.วสุ ก๊ อปปี๊ 1995
เสนอราคา 7,960.80 บาท

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
ราคาจ้ าง 7,960.80 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.189/62

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1

2

3

4

ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
กองควบคุมวัตถุเสพติด

54,000

ซือ้ เครื่องโปรเจคเตอร์

58,500

จ้ างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์

จ้ างเช่ารถยนต์ต้ ปู รับอากาศพร้ อมคนขับรถ

9,000

4,000

54,000 เฉพาะเจาะจง

58,500 เฉพาะเจาะจง

9,000 เฉพาะเจาะจง

4,000 เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื ้อ
หรื อจ้ าง

บริ ษัท ฟิ วชั่น โซลูชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 54,000 บาท

บริ ษัท ฟิ วชั่น โซลูชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงจ้ าง 54,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บซ.ศ. 15 /2562

นายพงศกร เรื องมาก
ราคาที่เสนอ 58,500 บาท

นายพงศกร เรื องมาก
ราคาที่ตกลงจ้ าง 58,500 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บซ.ศ. 16 /2562

นายพงศกร เรื องมาก
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายพงศกร เรื องมาก
ราคาที่ตกลงจ้ าง 9,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 51 /2562

นายฉลอง สัมมาชันธ์
ราคาที่เสนอ 4,000 บาท

นายฉลอง สัมมาชันธ์
ราคาที่ตกลงจ้ าง 4,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 52 /2562

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้
วันทีฯ่ )6 สิงหาคม 2562

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้
วันทีฯ่ )9 สิงหาคม 2562

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ภ่ายในวงเงินงบประมาณ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ลำดับที่
5

6

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จ้ างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
150,000

จ้ างโครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตและ 5,950,000
ระบบรายงานประจาเดือน/ประจาปี
สาหรับกัญชาที่นามาใช้ ประโยชน์ ทาง
ทางการแพทย์และงานวิจยั ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
150,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ฟิ ล ทู จากัด
ราคาที่เสนอ 150,000 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
บริ ษัท ฟิ ล ทู จากัด
ราคาที่ตกลงจ้ าง 150,000 บาท

6,000,000 คัดเลือก

บริ ษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น
จากัด
ราคาที่ตกลงจ้ าง 5,950,000 บาท

บริ ษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น
จากัด
ราคาที่เสนอ 6,000,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ศ. 53 /2562
ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (งบกลาง)
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคาเหมาะสม
สัญญาจ้ าง เลขที่ 53/2562
ภายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้
วันทีฯ่ )7 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 256๒
ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์.......
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๒
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนจากัด ภัสธ
นันทน์ เสนอราคา
๖,๕๐๐ บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ภัสธ
นันทน์ เสนอราคา
๖,๕๐๐ บาท

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บซ.พ.๒๔/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

ลว. ๘

ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอราคา
๑,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๒/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

ลว. ๘

นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๕๐,๔๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๓/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

ลว. ๘

6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๖,๕๐๐ บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๖,๕๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๔/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

ลว. ๑๕

3,055.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอ
ราคา ๓,๐๕๕.๒๐ บาท

ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอราคา
๓,๐๕๕.๒๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๕/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

ลว. ๑๕

1

ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุสานักงาน
ประกอบการประชุม

6,500.00

2

ขออนุมตั ิจดั จ้ างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม

1,000.00

1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอ
ราคา ๑,๐๐๐ บาท

๓

ขออนุมตั ิจดั จ้ างรถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ

50,400.00

50,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๕๐,๔๐๐
บาท

๔

ขออนุมตั ิจดั จ้ างรถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ

6,500.00

5

ขออนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม

3,055.20

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
บริ ษัท สยามพระราม 5
จากัด เสนอราคา
๖,๗๑๒.๑๑ บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๕
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอ
ราคา ๓,๐๐๐ บาท

ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอราคา
๓,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๗/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๗

6,794.50

6,794.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท อาชาเอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด เสนอราคา
๖,๗๙๔.๕๐ บาท

บริ ษัท อาชาเอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด เสนอราคา
๖,๗๙๔.๕๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๘/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๒

ลว. ๒๘

ขออนุมตั ิจดั จ้ างพิมพ์หนังสือ

28,999.14

28,999.14 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท เอส.ดี.พี. 12
ซัพพลายแอนด์เซอร์ วิส
จากัด เสนอราคา
๒๘,๙๘๖.๓๐ บาท

บริ ษัท เอส.ดี.พี. 12 ซัพ
พลายแอนด์เซอร์ วิส จากัด
เสนอราคา ๒๘,๙๘๖.๓๐
บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๘๙/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๔

ลว. ๒๘

ขออนุมตั ิเช่าสถานที่จดั เก็บ
เอกสาร

12,694.50

12,694.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท กรุงเทพคลัง
เอกสาร จากัด เสนอ
ราคา ๑๒,๖๙๔.๕๐
บาท

บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จากัด เสนอราคา
๑๒,๖๙๔.๕๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย บจ.พ.๑๙๐/๒๕๖๒
ใช้ เกณฑ์ราคา
สิงหาคม ๒๕๖๕

ลว. ๒๘

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
6,712.11

6

ขออนุมตั ิดาเนินการเกี่ยวกับ
รถยนต์ต้ ู หมายเลขทะเบียน นง
6617

๗

ขออนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม

3,000.00

๘

ขออนุมตั ิจ้างซ่อมพร้ อม
เปลี่ยนฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์

9

10

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
6,712.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท สยามพระราม 5
จากัด เสนอราคา
๖,๗๑๒.๑๑ บาท

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
รายงานผลการพิจารณาและ
อนุมตั ิจ้าง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง
2,315.00

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนสิงหำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักยำ
วันที่ 31 สิหำคม 2562
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง
2,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชื่นพาริ ชย์
2,315.00 ร้ าน จ.ชื่นพาริ ชย์

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ ำง
2,315.00

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
สธ 1009.1/1541

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่

2

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รายงานผลการพิจารณาและ
อนุมตั ิถา่ นเอกสาร

3,249.00

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

3,249.00 เฉพาะเจาะจง ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
3,249.00 ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

3,249.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1542

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

3

รายงานผลการพิจารณาและอนุมตั ิ
ขอจ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,494.00

4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนี แอร์ เซอร์ วิส

4,494.00 ร้ านฐาปนี แอร์ เซอร์ วิส

4,494.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1552

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

4

รายงานผลการพิจารณาและอนุมตั ิ
จ้ างซ่อมรถ นง 5821

722.25

722.25 เฉพาะเจาะจง บจ. สยามพระราม 5

722.25 บจ. สยามพระราม 5

722.25

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1573

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

5

รายงานผลการพิจารณาและอนุมตั ิ
ซ่อมคอมฯ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

-

1,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1582

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 28 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

6

รายงานผลการพิจารณาและอนุมตั ิ
เช่ารถตู้

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณัย พิมพสุรกะ

4,000.00 นายกรณัย พิมพสุรกะ

4,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1573

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 26 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

7

จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมินขจ้ อมูล

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

78,000.00 น.ส. ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

78,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 738/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

8

จ้ างดาเนินงานบันทึกข้ อมูลงานฯ

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพ็ญศิริ กิจสัมติภาพ

19,000.00 น.ส. เพ็ญศิริ กิจสัมติภาพ

19,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 739/2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

9

จ้ างจัดทาหนังสือเวียนและเอกสารฯ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นส. ชนัตถา สุวรรณสินธุ์

15,000.00 นส. ชนัตถา สุวรรณสินธุ์

15,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 740/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

10

จ้ างปรับปรุงและถ่ายโอนข้ อมูลทะเบียนยา200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. เอฟเอ ซิส เต็ม แอนด์

200,000.00 บจ. เอฟเอ ซิส เต็ม แอนด์

200,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 741/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

11

จ้ างจัดทาฐานข้ อมูลรายงานการผลิตฯ

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

55,000.00 น.ส. ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

55,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 742/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

12

จ้ างจัดทาหนังสือเวียนและเอกสารฯ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา แก้ วเพ็ชร์

15,000.00 นางวนิดา แก้ วเพ็ชร์

15,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 743/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

13

จัดจ้ างรถตู้โดยสาร

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีแมน เซอร์ วิส

30,000.00 หจก. ทีแมน เซอร์ วิส

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 744/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

14

ขอจ้ างถ่ายเอกสาร

12,254.40

12,254.40 เฉพาะเจาะจง ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

12,254.40 ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

12,254.40

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 745/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ประมาณ

15

จ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินงานธุรการ 12,660.00

12,660.00 เฉพาะเจาะจง นายวีวิศ มุขศรี

12,660.00 นายวีวิศ มุขศรี

12,660.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 746/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 21 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

16

จ้ างจัดส่งหนังสือเวียน

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล อาภาสุนันท์

50,000.00 นายธีรพล อาภาสุนันท์

50,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 747/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

17

จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

7,383.00

7,383.00 เฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนี แอร์ เซอร์ วิส

7,383.00 ร้ านฐาปนี แอร์ เซอร์ วิส

7,383.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 749/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

18

จ้ างทาป้าย

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา

12,305.00 บจ. อาชา

12,305.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 750/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

19

จ้ างทาตรายางและป้าย

10,205.00

10,205.00 เฉพาะเจาะจง จ. ชื่นพาณิชย์

10,205.00 จ. ชื่นพาณิชย์

10,205.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 752/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

20

จ้ างขนย้ ายครุภณ
ั ฑ์

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ ขันถม

50,000.00 นายไพฑูรย์ ขันถม

50,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 753/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 30 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลำดับที่
21

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
231,762.00

จ้ างทาพื ้น

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)
231,762.00 เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา
231,762.00 บจ. อาชา
231,762.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.ย. 754/2562

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 30 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่......เดือน ........................ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
19,367.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีแอนด์เจฟรี เวย์เท
19,367.00
รดดิ ้งจากัด

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง
บ.พีแอนด์เจฟรีเวย์เทรดดิ ้ง
19,367.00
จากัด

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตซ 17/62 ลว. 1 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

19,367.00

จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล
(15 สค.-20 กย.62)

16,200.00

16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นส.ธณัญญา ขันทอง

16,200.00

นส.ธณัญญา ขันทอง

16,200.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 102/62 ลว. 2 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

เช่ารถตู้พร้ อมน ้ามันเชื ้อเพลิง

20,000.00

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ ป้อมเลย

20,000.00

นายธนายุทธ ป้อมลอย

20,000.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 103/62 ลว. 2 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

เช่ารถบัสปรับอากาศ จานวน 2
คัน

48,000.00

48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์เจริ ญแทรเวล
2007

48,000.00

บ.ทรัพย์เจริ ญแทรเวล 2007

48,000.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 104/62 ลว. 7 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

เช่าห้ องประชุมและเครื่อง LCD
(21-23 สค.62)

10,000.00

10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ ฮอสพิทลั
ลิตี ้สยาม(จีบีอาร์ )

10,000.00

บ.ไพโอเนียร์ ฮอสพิทลั ลิตี ้
สยาม(จีบีอาร์ )

10,000.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 105/62 ลว. 7 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

ซือ้ วัสดุสานักงาน ของกลาง

78,000.00

78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ส.รุ่งเจริ ญ

78,000.00

ร้ าน ส.รุ่งเจริ ญ

78,000.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตซ 18/62 ลว. 14 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

7

จ้ างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กพ
1505 นบ

18,977.52

18,977.52 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันพระราม
5 จากัด

18,977.52

บ.สยามนิสสันพระราม 5
จากัด

18,977.52

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 106/62 ลว. 14 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

8

จ้ างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ นง
6869 นบ

17,307.25

17,307.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันพระราม
5 จากัด

17,307.25

บ.สยามนิสสันพระราม 5
จากัด

17,307.25

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 107/62 ลว.14 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

9

จ้ างซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุค
ต.1/60 NB

3,500.00

3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์

3,500.00

ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์

3,500.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 108/62 ลว. 14 สค.62
ใช้ เกณฑ์ราคา

1
2
3
4

5
6

ลำดับที่

10

11
12

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ต
3/50อ., มยส.32/53อ, มยส.
34/53อ, มยส.41/53อ,มยส.
52/53อ.

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
6,805.20

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
6,805.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนีย์แอร์ เซอร์ วิส
6,805.20

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
ร้ านฐาปนีย์แอร์ เซอร์ วิส
6,805.20

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 109/62 ลว. 20 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

ซือ้ กระเป๋ าใส่เอกสาร

14,400.00

14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นัทนิต แบ๊ กฮ้ าส์

14,400.00

หจก.นัทนิต แบ๊ กฮ้ าส์

14,400.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตซ 19/62 ลว. 21 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

จ้ างทาตรายาง

13,105.00

13,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

13,105.00

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

13,105.00

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดย ตจ 110/62 ลว. 29 สค. 62
ใช้ เกณฑ์ราคา

แบบ สขร. ๑

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ ำงในรอบเดือน......สิงหำคม.........2562................................
(ชื่อหน่ วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่...30.......เดือน……สิงหำคม.............พ.ศ..............2562..............

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

1

จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2

จ้ างงานย้ ายรางหลอดไฟและ
ซ่อมเพดาน

3

จ้ างซ่อมคอมฯ

2,728.50

55,800

4815.00

2,728.50 เฉพาะเจาะจง

55,800 เฉพาะเจาะจง

4815.00 เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

นายพงศกร เรื องมาก

บ.ซันไชน์

4

จ้ างซ่อมห้ องน ้า

13,268

13,268 เฉพาะเจาะจง

5

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

22,500

22,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิจิตรา แสวงโคตร

บ.อาชา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ราคาที่เสนอ
2,728.50

55,800

4815.00

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

จ้ างซ่อมคอมฯ

บ.ซันไชน์

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

2,728.50

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.726/62
5 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

55,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.727/62
5 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

4815.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.728/62
5 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

13,268

บ.อาชา

13,268

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.729/62
7 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

22,500

น.ส.วิจิตรา แสวงโคตร

22,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.730/62
14 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

บ.สยามพระราม5

1,700.23

บ.สยามพระราม5

1,700.23

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.732/62
16 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

4,445 เฉพาะเจาะจง

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

4,445

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

4,445

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.733/62
19 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่น
จรรยา

15,000.00

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่นจรรยา

15,000.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.734/62
19 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

246,100.00

บ.เดอะ อารี ย์ มีเดีย จก.

246,100.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.735/62
19 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

4,494

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.736/62
21 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

5,136

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.737/62
22 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

จ้ างเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง

1,700.23

1,700.23 เฉพาะเจาะจง

8

จ้ างทาป้ายและตรายาง

4,445

9

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

15,000.00

10

จ้ างประชาสัมพันธ์ การเลือก
ซือ้ บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหาร

246,100.00

13

14

15

16

จ้ างซ่อมคอมฯ

5,136

จ้ างรภโดยสารปรับอากาศ2ชั ้น

48,000

จ้ างเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง

2,255.03

จ้ างซ่อมเครื่องปริ ้น

จ้ างทาเล่มคู่มือ LODING

2,500.00

76,277

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.731/62
14 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

7

12

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

22,500

22,500

4,494

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

น.ส.กัญญาพัชร มีรอด

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

จ้ างซ่อมเครื่องพิมพ์

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

22,500

6

11

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

22,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาพัชร มีรอด

246,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ อารี ย์ มีเดีย จก.

4,494 เฉพาะเจาะจง

5,136 เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไชน์

บ.ซันไชน์

บ.คณายนต์ เบสท์ แทร
48,000 เฉพาะเจาะจง
เวิล เซอร์ วิส จากัด
2,255.03 เฉพาะเจาะจง

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

76,277 เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้ า

ร้ านเจเอส คอมฯ

โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก

4,494

บ.ซันไชน์

5,136

บ.ซันไชน์

48,000

บ.คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล
เซอร์ วิส จากัด

48,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.738/62
23 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

บ.โตโยต้ า

2,255.03

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.739/62
23 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

2,500.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.740/62
23 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

76,277

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.741/62
23 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

2,255.03

2,500.00

76,277

ร้ านเจเอส คอมฯ

โรงพิมพ์ทหารผ่านศึก

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

17

จ้ างซ่อมประตูและเก็บสายไฟ
ห้ อง420

18,725

18,725 เฉพาะเจาะจง

บ.อาชา

18,725

บ.อาชา

18,725

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.742/62
23 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

18

จ้ างเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง

2,255.03

2,255.03 เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้ า

2,255.03

บ.โตโยต้ า

2,255.03

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.743/62
27 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

25

ซือ้ วัสดุคอมฯ

85,220.00

85,220.00 เฉพาะเจาะจง

บ.วิบลู กิจ

85,220.00

บ.วิบลู กิจ

85,220.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.59/62
13 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

26

ซือ้ วัสดุคอมฯ

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง

บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์

36,594.00

บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์

36,594.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.60/62
13 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

27

ซือ้ วัสดุคอมฯ

97,516.00

97,516.00 เฉพาะเจาะจง

บ.วิบลู กิจ

97,516.00

บ.วิบลู กิจ

97,516.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.61/62
21 สิงหาคม
เหมาะสมภายใน วงเงิน
2562
งบประมาณ

84,007.84

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

28

ซือ้ วัสดุคอมฯ

84,007.84

84,007.84 เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

84,007.84

ร้ านคุ้มแก้ ว

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562
สำนักด่ ำนอำหำรและยำ
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1

นายฉลอง สัมมาขันธ์

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง
5,000

2

ซือ้ หมึกเครื่องโทรสาร

120,200.00

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
5,000 เฉพาะเจาะจง
120,200.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
นายฉลอง สัมมาขันธ์
ร้ าน ดี.ดี.คอม

5,000
120,200.00

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป
นายฉลอง สัมมาขันธ์
ร้ าน ดี.ดี.คอม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิงหาคม...๒๕๖๒......

5,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน
120,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจด.220/62 ลว 8 ส.ค. 62
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บซ.ด.70/62
ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562

ลำดับที่

ลาดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค.................
วันที่…๒๖...เดือน…สิงหาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๒๓,๗๒๐.๐๐

นางสาวสุธิดา บุตทะนา

๒๓,๗๒๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๒/๒๕๖๒
๒๕/๗/๒๕๖๒

วันที่

๔๒,๐๐๐.๐๐

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๔๒,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๓/๒๕๖๒
๒๕/๗/๒๕๖๒

วันที่

๒๔,๓๖๐.๐๐

นางสาวณัชชากร ผรณ
จินดา

๒๔,๓๖๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๔/๒๕๖๒
๒๕/๗/๒๕๖๒

วันที่

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๒๔,๕๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๕/๒๕๖๒
๒๕/๗/๒๕๖๒

วันที่

๒๓,๑๘๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๖/๒๕๖๒
๒๕/๗/๒๕๖๒

วันที่

บจ.พศ. ๑๒๗/๒๕๖๒
๒๕/๗/๒๕๖๒

วันที่

๒๓,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

๒

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๒,๐๐๐.๐๐

๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรภร สุขห่วง

๓

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๔,๓๖๐.๐๐

๒๔,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๔,๕๐๐.๐๐

๒๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๖

ออกแบบและผลิต Roll Up
และอุปกรณ์

๒๑,๓๐๓.๗๐

๗

ซ่อมครุภณ
ั ฑ์จอคอมพิวเตอร์

๘

ออกแบบและพิมพ์ค่มู ือเกณฑ์
มาตราฐาน

๙

ซ่อมห้ องน ้าชาย-หญิง

๒๓,๑๘๐.๐๐

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อ หรื อจ้ าง

นางสาวสุธิดา บุต
ทะนา

๒๓,๗๒๐.๐๐

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ราคาที่เสนอ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๕

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รายชื่อผู้เสนอราคา
๑

๔

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

นางสาวณัชชากร
ผรณจินดา

๒๓,๑๘๐.๐๐

นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

๒๑,๓๐๓.๗๐ เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพ
พลายแอนด์เซอร์ วิส
จากัด

๒๑,๓๐๓.๗๐

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

๒๑,๓๐๓.๗๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

๑,๖๘๐.๐๐

๑,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น ซัพ
พลาย

๑,๖๘๐.๐๐

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

๑,๖๘๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๘/๒๕๖๒
๓๑/๗/๒๕๖๒

วันที่

๔๔๐,๐๐๐.๐๐

๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอ็น .
เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๔๔๐,๐๐๐.๐๐

ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอ็น .เอ.
รัตนะเทรดดิ ้ง

๔๔๐,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๙/๒๕๖๒
๑๔/๘/๒๕๖๒

วันที่

๑,๕๕๑.๕๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๐/๒๕๖๒
๑๕/๘/๒๕๖๒

วันที่

๑,๕๕๑.๕๐

๒๓,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

๒๔,๕๐๐.๐๐

๑,๕๕๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

๑,๕๕๑.๕๐

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

๑๐

ออกแบบและผลิตโปสเตอร์

๑๑

ออกแบบและผลิตแผ่นพับ
oryor online

๓๙๖,๐๐๐.๐๐

๑๒

ติดตังปลั
้ ก๊ เดินสายไฟและ
สายโทรศัพท์

๕๓,๕๐๐.๐๐

๑๓

วัสดุสาหรับเครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล

๑๔

๑๕

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสานักงาน

๒๒,๔๔๘.๖๐

๑๙,๙๒๓.๔๐

๑๐๐,๕๑๐.๐๐

๖๓,๔๑๒.๔๘

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บ.เอส.ดี.พั.12 ซัพ
พลายแอนด์เซอร์ วิส
จากัด

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

๒๒,๔๔๘.๖๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๑/๒๕๖๒
๑๕/๘/๒๕๖๒

วันที่

บจ.พศ. ๑๓๒/๒๕๖๒
๑๕/๘/๒๕๖๒

วันที่

วันที่

๒๒,๔๔๘.๖๐

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

บ.ทีเอส อินเตอร์ พริ ้นท์
๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
จากัด

๓๙๖,๐๐๐.๐๐

บ.ทีเอส อินเตอร์ พริน้ ท์
จากัด

๓๙๖,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

๕๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บ.พี.ดี.เค.คอนสตรัคชั่น
เมเนจเม้ นท์ จากัด

๕๓,๕๐๐.๐๐

บ.พี.ดี.เค.คอนสตรัคชั่น
เมเนจเม้ นท์ จากัด

๕๓,๕๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๓/๒๕๖๒
๑๕/๘/๒๕๖๒

๑๙,๙๒๓.๔๐ เฉพาะเจาะจง

บ.ริ โซ่(ประเทศไทย)
จากัด

๑๙,๙๒๓.๔๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บซ.พศ. ๑๗/๒๕๖๒
๒๕/๗/๒๕๖๖

วันที่

๑๐๐,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพ
พลาย

๑๐๐,๕๑๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บซ.พศ. ๑๘/๒๕๖๒
๓๑/๗/๒๕๖๒

วันที่

๖๓,๔๑๒.๔๘

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บซ.พศ. ๑๙/๒๕๖๒
๑๖/๘/๒๕๖๒

วันที่

๒๒,๔๔๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง

๖๓,๔๑๒.๔๘ เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

๑๙,๙๒๓.๔๐

๑๐๐,๕๑๐.๐๐

๖๓,๔๑๒.๔๘

บ.ริ โซ่(ประเทศไทย) จากัด

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

ร้ านคุ้มแก้ ว

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง
และรายการอื่นๆ นง 6630 นนทบุรี
จานวน 37 รายการ

2

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
วันที่ 5-7 สค.62 จ.สมุทรสงคราม

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง
51,175.96

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ กันยำยน 2562
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
51,175.96
51,175.96 เฉพาะเจาะจง
บ.สยามพระราม5
บ.สยามพระราม5
51,175.96
จากัด (สานักงานใหญ่)
จากัด (สานักงานใหญ่)

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก
โดยสรุ ป
- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
คบจ.85/2562 ลว.1 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,400.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,400.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.86/2562 ลว.1 สค.62

ลำดับที่

3

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

จัดจ้ างทาข้ อมูล Office profile
Management:OPM

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายบัณฑิต นวนเนตร

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

30,000.00

นายบัณฑิต นวนเนตร

30,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
คบจ.87/2562 ลว.1 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

4

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ระหว่าวันที่ 6-9 สค.62 จ.อุทยั ธานี

7,400.00

7,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

7,400.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

7,400.00 - ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.89/2562 ลว.5 กค..62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ระหว่าวันที่ 6-9 สค.62 จ.จันทบุรี

5,850.00

5,850.00 เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,850.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

5,850.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.88/2562 ลว.5 สค..62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5

จัดจ้ างเหมาบริ การในการจัดทาคู่มือฯ

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

500,000.00

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

500,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.90/2562 ลว.7 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

6

จัดจ้ างเหมาบริ การในการทดสอบคู่มือ

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร

500,000.00

มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร

500,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.91/2562 ลว.7 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

7

จัดจ้ างฟิ ล์มกรองแสง รถยนต์ นง6630

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง

ป.พรชัยประดับยนต์

8,600.00

ป.พรชัยประดับยนต์

8,600.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.93/2562 ลว.13 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

8

จ้ างเหมารถบัส จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่28-30 สิงหาคม 2562

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. คนายนต์ เบสท์
แทรเวิล เซอร์ วิส จากัด

36,000.00

บ. คนายนต์ เบสท์
แทรเวิล เซอร์ วิส จากัด

36,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

คบจ.94/2562 ลว.16 สค.62

ลำดับที่
9

10

11

12

13

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จ้ างเหมารถยนต์ต้ ปู รับอากาศ
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562
โรงแรมริ ชมอน นนทบุรี

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
12,000.00

จัดทาเอกสารการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจ้ าหน้ าที่ใหม่ปฏิบตั ิ
งานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านผลิตภัณฑ์
สุขภาพประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
พร้ อมจัดชุดเย็บมุมใส่แฟ้มกระเป๋ า
พลาสติก)

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
นายกรณัย พิมพสุรกะ
12,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
คบจ.95/2562 ลว.16 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง

สำมชัย 2017

23,540.00

สำมชัย 2017

23,540.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.96/2562 ลว.16 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

จ้ างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
29,853.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ กทม.
150 เล่มๆละ 186 บาท

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2562
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณัย พิมพสุรกะ
12,000.00

5,400.00

29,853.00 เฉพำะเจำะจง บริ ษัท หกหนึ่งเจ็ด จากัด

29,853.00

บริ ษัท หกหนึ่งเจ็ด จากัด

29,853.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.97/2562 ลว.17 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรวัลย์ ไผ่ สีสุก

5,400.00

นำยไพรวัลย์ ไผ่ สีสุก

5,400.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.98/2562 ลว.23 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ 24,214.10
นง6629 นนทบุรี

24,214.10 เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
พระนครออโต้ แอร์

24,214.10

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
พระนครออโต้ แอร์

24,214.10

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.99/2562 ลว.23 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

14

จ้ างเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง และรายการอื่นๆ 6,837.30
นง 6629 นนทบุรี

6,837.30 เฉพาะเจาะจง บริ ษัท สยาทพระราม5 จากัด
(สานักงานใหญ๋)

6,837.30

บริ ษัท สยาทพระราม5 จากัด
(สานักงานใหญ๋)

6,837.30

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบจ.100/2562 ลว.23 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

15

จ้ างทางานด้ านธุรการ
การเบิกจายเงินงบประมาณ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนราธิป ไชยราช

10,000.00

นายนราธิป ไชยราช

10,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

คบจ.101/2562 ลว.30 สค.62

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

16

จัดซือ้ กระเป๋ าใส่เอกสาร
200 ใบๆละ230บาท

46,000.00

46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษัท 99 เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด (สานักงานใหญ่)

46,000.00

บริ ษัท 99 เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด (สานักงานใหญ่)

46,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบซ.19/2562 ลว.19 สค.62

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน สิงหำคม
ชื่อหน่ วยงำน......สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ 30 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
รำคำที่เสนอ

1

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงาน (ส.ค.ก.ย.62)
(ม.44)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

2

ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ (เงินกองทุนค่าใช้ จา่ ย
ในการดาเนินงานฯ)

71,000.00

3

จ้ างติดตั ้งครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ (เงินกองทุนค่าใช้ จา่ ย
ในการดาเนินงานฯ)

18,725.00

จ้ างผลิตคลิปวิดีโอ (งบกลาง)

430,000.00

4

นางสาวศิริวรรณ จัน
ไทย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ความรู้ ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.191/2562
เหมาะสมในงาน
ลว. 1 ส.ค.62

300,000.00 นางสาวศิริวรรณ จันไทย

300,000.00

71,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กาเอ้ จากัด

71,000.00 บ.กาเอ้ จากัด

71,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างที่ บซส.17/2562
ลว. 5 ส.ค.62

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บ.กาเอ้ จากัด

18,725.00 บ.กาเอ้ จากัด

18,725.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อที่ บจส.192/2562
ลว. 5 ส.ค.62

430,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.194/2562
ลว. 16 ส.ค.62

บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ค
430,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีวีอินส์ไปเรชั่น
บ.ใหญ่ดี ครี เอทีฟ

430,000.00
449,400.00 บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ค
524,300.00

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
(ชื่อหน่ วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)
วันที่ ....30.. เดือน .สิงหำคม..... พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ลำดับที่

1

2

3

4

5

6

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

ซือ้ เก้ าอีท้ างาน 2 ตัว

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
8,400.00

จ้ างซ่อมรถยนต์ต้ สู ว่ นราชการ
นง-5930

18,554.87

จ้ างซ่อมห้ องน ้า เดินสาย
โทรศัพท์

14,500.00

จ้ างถ่ายเอกสาร
2,344ชุด

3,750.40

จ้ างถ่ายเอกสาร
2,421 ชุด

13,557.60

จ้ างถ่ายเอกสาร
2,352 ชุด

18,816.00

รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)
8,400.00 เฉพาะเจาะจง

18,554.87 เฉพาะเจาะจง

14,500.00 เฉพาะเจาะจง

3,750.40 เฉพาะเจาะจง

13,557.60 เฉพาะเจาะจง

18,816.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ร้ านคุ้มแก้ ว
= 8,400 บาท

ร้ านคุ้มแก้ ว
= 8,400 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

บ.สยามพระราม 5 จากัด
= 18,554.87 บาท

บ.สยามพระราม 5 จากัด
= 18,554.87 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

นายพงศกร เรื องมาก
= 14,500 บาท

นายพงศกร เรื องมาก
= 14,500 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 3,750.40บาท

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 3,750.40บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 13,557.60 บาท

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 13,557.60 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 18,816 บาท

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 18,816 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ใบสัง่ ซื ้อ บซ.ว. 13/62
ลว. 14 สค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจ.ว. 85/62
ลว . 14 สค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจ.ว. 86/62
ลว. 14 สค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจ.ว.87/62
ลว. 23สค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจ.ว.88/62
ลว.29 สค.62
ใบสัง่ จ้ าง บจ.ว.89/62
ลว. 29 สค.62

แบบ สขร.1

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน.....สิงหำคม..2562.............
(ชื่อหน่ วยงำน)....ศูนย์ จัดกำรเรื่ องร้ องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภำพ (ศรป.)......
วันที่...31.....เดือน....สิงหำคม...พ.ศ....2562...
ลำดับที่
1

2

งำนจัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินงบประมำณ
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน
39,200.00

จัดจ้ างพิมพ์แผ่นพับร้ องเรี ยน

40,000.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
รำคำกลำง
นายเอกชัย ลีลาเรื องรอง
39,200.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 39,200 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

บริ ษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
40,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 40,000 บาท

บริ ษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาจ้ าง 40,000 บาท

นายเอกชัย ลีลาเรืองรอง
ราคาจ้ าง 39,200 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.ศรป.91/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป.92/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ

ลำดับที่
3

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จัดจ้ างพิมพ์ใบปลิวและ
โปสเตอร์ รู้จกั รูปสัญลักษณ์
แสดงความเป็ นอันตราย

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
99,900.00

บนฉลากผลิตภัณฑ์วตั ถุ
อันตรายที่ใช้ ในบ้ านเรื อน ตาม
ระบบสากล GHS
4

5

เสนอราคา 99,900 บาท

จัดจ้ างพิมพ์ค่มู ือโฆษณาเครื่องสาอาง 500,000.00

จัดจ้ างซ่อมชุดลูกกลิ ้งดูด
กระดาษและสปริ ง HP Laser
Jet P1102

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
99,900.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริ ษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด

1,250.00

บริ ษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
500,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 500,000 บาท

จัดจ้ างทาโล่อะคริ ลคิ ตาม
แบบสูง 9 นิว้ กว้ าง 6.6 นิ ้ว
หนา 15 มม.

44,940.00

พร้ อมสลักเลเซอร์ ข้อความ
ด้ านหน้ าลงสีดาและสีน ้าเงิน
7

8

9

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

76,020.00

35,969.76

ราคาจ้ าง 99,900 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ

บริ ษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาจ้ าง 500,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.ศรป.93/2562

บจ.ศรป.94/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ราคาจ้ าง 1,250 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เป็ นมาตรฐาน

บจ.ศรป.96/2562

ราคาจ้ าง 44,940 บาท

และคุณภาพดี เพียงพอตาม
ความต้ องการใช้ งานและ
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด
33,127.20 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 33,127.20 บาท

บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด
ราคาจ้ าง 33,127.20 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.ศรป.16/2562

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
76,020.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 76,020 บาท

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
ราคาจ้ าง 76,020 บาท

บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด
35,969.76 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 35,969.76 บาท

บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด
ราคาจ้ าง 35,969.76 บาท

44,940.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

เสนอราคา 44,940 บาท

33,127.20

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

1,250.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

เสนอราคา 1,250 บาท
6

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
บริ ษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บจ.ศรป.95/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.ศรป.17/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.ศรป.18/2562

- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
วงเงินงบประมาณ
แบบ สขร. 1

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
กองส่ งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์ สุขภำพ

ลำดับที่

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
496,000.-บาท

1

จ้ างเหมาบริ การในการ
ให้ บริ การ smart counter
service สาหรับผลิตภัณฑ์
สุขภาพฯ

2

เช่าอุปกรณ์และระบบในการ
ให้ บริ การ smart counter
serviceฯ

3

จ้ างซ่อมคอมพิวเตอร์

4

จ้ างจัดทาข้ อมูลในการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ให้ คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

28,000.- บาท

5

จ้ างจัดทาข้ อมูลในการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ให้ คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

6

จ้ างจัดทาข้ อมูลคาขอขึน้
ทะเบียนตารับยา

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)
496,000.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ออพติมสั
บริ ษัท ออพติมสั โซลูชั่น
โซลูชั่น คอนซัลติ ้ง
คอนซัลติ ้ง จากัด
จากัด
ราคาที่จ้าง 496,000.- บาท
ราคาที่เสนอ 496,000.บาท
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
สสผ.จ.157/2562
2 ส.ค.62

บริ ษัท เดอะลอวีไนซ์ อี
เว้ นท์ แอนด์ ออร์ แกไนซ์
เซอร์ จากัด
ราคาที่เช่า 499,400.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะเช่า

สสผ.จ.158/2562
2 ส.ค.62

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์
ราคาที่จ้าง 4,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ.159/2562
7 ส.ค.62

28,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ์
ปี่ แก้ ว
ราคาที่เสนอ 28,000.บาท

นางสาวอสมาภรณ์ ปี่ แก้ ว
ราคาที่จ้าง 28,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ.160/2562
7 ส.ค.62

28,000.- บาท

28,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิชา โสมนัส
ราคาที่เสนอ 28,000.บาท

นางสาวนันทิชา โสมนัส
ราคาที่จ้าง 28,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ.161/2562
7 ส.ค.62

30,800.- บาท

30,800.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภรณ์ เดช
คง
ราคาที่เสนอ 30,800.บาท

นางสาวชนาภรณ์ เดชคง
ราคาที่จ้าง 30,800.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ.162/2562
7 ส.ค.62

499,400.- บาท

499,400.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท เดอะลอวีไนซ์ อี
เว้ นท์ แอนด์ ออร์ แก
ไนซ์เซอร์ จากัด
ราคาที่เสนอ 499,400.บาท

4,000.- บาท

4,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 4,000.บาท

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
17,869.- บาท

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
(บำท)
17,869.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อาชาเอ็นเตอร์ ไพรส์
จก.
ราคาที่เสนอ 17,869.บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
บ.อาชาเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก.
ราคาที่จ้าง 17,869.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
สสผ.จ.163/2562
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จ้ างซ่อมห้ องน ้า
ภายในอาคาร 6

8

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล
และทบทวนข้ อมูลยา

46,370.- บาท

46,370.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิ ติกานต์ เพาะ
โภชน์
ราคาที่เสนอ 46,370.บาท

นางสาวฐิ ติกานต์ เพาะ
โภชน์
ราคาที่จ้าง 46,370.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ.164/2562
27 ส.ค.62

9

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณ
และเอกสารประกอบการประชุม

8,500.- บาท

8,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาที่เสนอ 8,500.บาท

นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาที่จ้าง 8,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ.165/2562
27 ส.ค.62

