แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
(ชื่อหน่วยงำน)....กลุม่ ตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....08...... เดือน....มีนำคม...... พ.ศ. 2562
ลำดับที่
1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จัดซือ้ วัสดุ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
6,263.39

รำคำกลำง
(บำท)
6,263.39

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

บ.ซีโอแอล จำกัด(มหำชน)
รำคำ 6,263.39 บำท

บ.ซีโอแอล จำกัด(มหำชน)
รำคำ 6,263.39 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

หลักเกณฑ์รำคำและ
ตสน.ซ.2/2562
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
ลว. 11 กุมภำพันธ์ 2562
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
ชือ่ หน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้าง

1 เช่ำรถตู้

4,000 บ.

2 จ้ำงทำเอกสำร

1,908.88 บำท

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ราคากลาง
4,000/2 วัน

วิธีซอื้ หรือจ้าง
เฉพำะเจำะจง

1,908.88 บำท เฉพำะเจำะจง

รายชือ่

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่เสนอ

นำยฉลอง สัมมำขันธ์

4,000 บ.

วสุ ถ่ำยเอกสำร

1,908.88 บำท

และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
นำยฉลอง สัมมำขันธ์
วสุ ก๊อฟปี ้ 1995

4,000 บ.
1,908.88 บำท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี
มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
บันทึกข้อควำม ที่ สธ 1014/67
ลงวันที่ 15 ก.พ. 62
บันทึกข้อควำม ที่ สธ 1014/70
ลงวันที่ 17 ก.พ. 62
แบบ สขร. ๑

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

วันที่ 8 มีนำคม 2562
ผูเ้ สนอรำคำ
รำยชื่อ

1

จ้ำงเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ิงำน
ชมรมจริยธรรม อย.

28,000.-บำท

28,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนัทยำ ขันธ์วธิ ิ

รำคำทีเ่ สนอ
28,000.-บำท

2

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

40,000.-บำท

40,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.จิรวรรณ ทุมจิ๋ว

40,000.-บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
นำงสำวนัทยำ ขันธ์วธิ ิ
28,000.-บำท

น.ส.จิรวรรณ ทุมจิ๋ว

40,000.-บำท

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.สล. 119/2562
ลงวันที่ 1 ก.พ. 2562

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 120/2562
ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562

ประมำณ

ลำดับที่
3

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้ำงเปลีย่ นอุปกรณ์ระบบวำล์ว

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

19,795.-บำท

19,795.-บำท

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หจก. ดีเซลพำวเวอร์ ออล

19,795.-บำท

หจก. ดีเซลพำวเวอร์ ออล

19,795.-บำท

ปั้มนำ้ ฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.สล. 121/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

4

ซ่อมพืน้ บันไดและทำงลำด
สแตนเลส อำคำร 1-2 ชัน้ 2

62,060.-บำท

62,060.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตัง้ รุง่ เรือง จำกัด

62,060.-บำท

บริษัท ตัง้ รุง่ เรือง จำกัด

62,060.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 122/2562
ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

5

จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

27,500.-บำท

27,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ณัฐธิดำ ฉัตรบุรำนนท์ชยั

27,500.-บำท

น.ส.ณัฐธิดำ ฉัตรบุรำนนท์ชยั

27,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 123/2562
ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

6

จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ

1,284.-บำท

1,284.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

1,284.-บำท

ร้ำนฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

1,284.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 124/2562
ลงวันที่ 7 ก.พ. 2562

7

ซ่อมแซมทำงลำดและขอบปูน

35,845.-บำท

35,845.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ตัง้ รุง่ เรือง จำกัด

35,845.-บำท

บริษัท ตัง้ รุง่ เรือง จำกัด

35,845.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 125/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562

ฝำท่อระบำยนำ้ หลังคำ 4
ชัน้ 1

ประมำณ
8

จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

9

จ้ำงปรับปรุงภูมิทศั น์สำนัก

2,500.-บำท

2,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

2,500.-บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

2,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 126/2562
ลงวันที่ 13 ก.พ. 2562

195,000.-บำท

195,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท นงนุช จำกัด

195,000.-บำท

บริษัท นงนุช จำกัด

195,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 127/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 13 ก.พ. 2562

งำนฯ

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
10

จ้ำงขุดลอกคูนำ้

69,000.-บำท

69,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

69,000.-บำท

นำยพงศกร เรืองมำก

69,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 128/2562
ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ประมำณ
11

จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน นง - 667 นบ.

6,180.60 บำท

6,180.60 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท โตโยต้ำ นนทบุรี
ผูจ้ ำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

6,180.60 บำท

บริษัท โตโยต้ำ นนทบุรี
ผูจ้ ำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

6,180.60 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 129/2562
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
12

จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน นง - 8115 นบ.

33,300.-บำท

33,300.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

33,300.-บำท

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

33,300.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 130/2562
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
13

จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข

7,900.-บำท

7,900.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

7,900.-บำท

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

7,900.-บำท

ทะเบียน นง - 5929 นบ.

14

จ้ำงทำป้ำยด้ำนหน้ำอำคำร 1
ชัน้ 1 (ยินดีตอ้ นรับ)

9,630.-บำท

9,630.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ปี ระกำ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

9,630.-บำท

บริษัท ปี ระกำ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

9,630.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บจ.สล. 131/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 132/2562
ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562

ประมำณ
15

ติดตัง้ บอร์ดประชำสัมพันธ์
หน้ำลิฟต์อำคำร 1-3

16

จ้ำงเปลีย่ นอะไหล่ลิฟต์ฯ

9,630.-บำท

9,630.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด

9,630.-บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด

9,630.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 133/2562
ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562

12,133.80 บำท

12,133.80 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท รุง่ เจริญเอลลิเวเตอร์
จำกัด

12,133.80 บำท

บริษัท รุง่ เจริญเอลลิเวเตอร์
จำกัด

12,133.80 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 134/2562
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

ประมำณ
13

จ้ำงทำป้ำยห้องประชุม
อำคำร 1 ชัน้ 3 จำนวน
2 ป้ำย

5,328.60 บำท

5,328.60 บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอสเซนช์ ควอลิตี ้
อำร์ต

5,328.60 บำท

ร้ำนเอสเซนช์ ควอลิตี ้
อำร์ต

5,328.60 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 135/2562
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

ลำดับที่
14

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

46,800.-บำท

46,800.-บำท

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

นำยพิบลู ย์ บำนชื่น

46,800.-บำท

นำยพิบลู ย์ บำนชื่น

46,800.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.สล. 136/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

15

ซ่อมท่อประปำและอุปกรณ์
ในกล่องชำร์ปห้องนำ้ หญิง

17,000.-บำท

17,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท แร็ปโคร
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

17,000.-บำท

บริษัท แร็ปโคร
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

17,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 137/2562
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

16

จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน มจ-667 นบ.

12,957.-บำท

12,957.-บำท

เฉพำะเจำะจง

หจก.พระนครออโต้แอร์

12,957.-บำท

หจก.พระนครออโต้แอร์

12,957.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 138/2562
ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562

ประมำณ
17

จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน นง-5928 นบ.

22,300.-บำท

22,300.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนติวำรนนท์ยำงยนต์

22,300.-บำท

ร้ำนติวำรนนท์ยำงยนต์

22,300.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 139/2562
ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562

18

จ้ำงติดตัง้ สติก๊ เกอร์หน้ำประตู
ลิฟต์ อำคำร 1 และ อำคำร 3

18,725.-บำท

18,725.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอส.ดี.พี.เอ
ซัพพลำยแอนด์เซอร์วสิ จำกัด

18,725.-บำท

บริษัท เอส.ดี.พี.เอ
ซัพพลำยแอนด์เซอร์วสิ จำกัด

18,725.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 140/2562
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
19

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์โต๊ะพับ จำนวน
50 ตัว

45,475.-บำท

45,475.-บำท

เฉพำะเจำะจง

หจก. นำวำ เฟอร์นิเจอร์

45,475.-บำท

หจก. นำวำ เฟอร์นิเจอร์

45,475.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 33/2562
ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562

20

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์เก้ำอี ้ จำนวน

15,175.-บำท

15,175.-บำท

เฉพำะเจำะจง

กิจ เจริญกำรค้ำ

15,175.-บำท

กิจ เจริญกำรค้ำ

15,175.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บซ.สล. 34/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ ก.พ. 2562

2 รำยกำร

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
21

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์โต๊ะและเก้ำอี ้
จำนวน 3 รำยกำร

20,950.-บำท

20,950.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไทยพัฒนำ ครุภณ
ั ฑ์
จำกัด

20,950.-บำท

บริษัท ไทยพัฒนำ ครุภณ
ั ฑ์
จำกัด

20,950.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บซ.สล. 35/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ ก.พ. 2562

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
22

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

40,125.-บำท

40,125.-บำท

เฉพำะเจำะจง

จำนวน 2 รำยกำร

บริษัท เอสแอนด์ดบั บลิว

40,125.-บำท

ไอสปี ด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

บริษัท เอสแอนด์ดบั บลิว

40,125.-บำท

ไอสปี ด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บซ.สล. 36/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
23

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

74,050.-บำท

74,050.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ป.รำชำ ออโต้ เซอร์วสิ จำกัด

74,050.-บำท

ป.รำชำ ออโต้ เซอร์วสิ จำกัด

74,050.-บำท

จำนวน 2 รำยกำร

24

จัดซือ้ เครื่องสแกนลำยนิว้ มือ
จำนวน 2 เครื่อง

19,260.-บำท

19,260.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท แอนนำดิจิ กรุ ๊ป จำกัด

19,260.-บำท

บริษัท แอนนำดิจิ กรุ๊ป จำกัด

19,260.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

บซ.สล. 37/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 38/2562
ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน กุมภำพันธ์ 2562
ลำดับที่
1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซือ้ วัสดุสำนักงำน

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง
73,048.90

รำคำกลำง
73,048.90

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด
เสนอรำคำ 73,048.90 บำท

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด
รำคำซือ้ 73,048.90 บำท

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บซ.ช.89/62
ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562

หน่วยงำน
2

จ้ำงปฏิบตั ิงำนด้ำนสำรบรรณ ประสำน ติด24,000
ตำม
รับข้อมูลหน่วยงำนฯ

24,000

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกัญทิมำ สุขสำรำญ

นำงสำวกัญทิมำ สุขสำรำญ

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.90/62

เสนอรำคำ 24,000 บำท

รำคำจ้ำง 24,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

หน่วยงำน
3

จ้ำงเปลีย่ นถ่ำยนำ้ มันเครื่องรถยนต์นิสสัน 4,991.55
หมำยเลขทะเบียน นง 6622 นนทบุรี

4,991.55

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด
เสนอรำคำ 4,991.55 บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จำกัด
รำคำจ้ำง 4,991.55 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

บจ.ช.91/62
ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562

และคุณภำพดี เพียงพอ

4

จ้ำงเหมำดำเนินกำรจัดส่งรำยงำนประจำปี4,530

4,530

เฉพำะเจำะจง

2561 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ

นำงสำวสุนนั ทำ เหมำะภักดี

นำงสำวสุนนั ทำ เหมำะภักดี

เสนอรำคำ 4,530 บำท

รำคำจ้ำง 4,530 บำท

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บจ.ช.92/62
ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

5

6

ซือ้ ถังขยะพลำสติกคัดแยกขยะมูลฝอย 11,920

ซือ้ วัสดุสำนักงำน (กระดำษ)

46,545

11,920

46,545

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้
ซอร์วสิ จำกัด

บริษัท ป.รำชำ ออโต้
ซอร์วสิ จำกัด

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

เสนอรำคำ 11,920 บำท

รำคำซือ้ 11,920 บำท

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

บริษัท รีมส์ แอนด์โรลส์ จำกัด
เสนอรำคำ 46,545 บำท

บริษัท รีมส์ แอนด์โรลส์ จำกัด
รำคำซือ้ 46,545 บำท

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บซ.ช.93/62
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562

บซ.ช.94/62
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
7

จ้ำงทำโปสเตอร์ผลงำนวิชำกำรและจัดกำร 95,508.20
ควำมรู พ้ ร้อมติดตัง้

95,508.20

เฉพำะเจำะจง

นำยทวชำ เพชรบุญยัง
เสนอรำคำ 95,508.20 บำท

นำยทวชำ เพชรบุญยัง
รำคำจ้ำง 95,508.20 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บจ.ช.95/62
ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

งำนและประโยชน์ตอ่
8

จ้ำงทำโล่อะคริลิกรำงวัลเครือข่ำยคุม้ ครอง34,668
ผูบ้ ริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สขุ ภำพฯ

34,668

เฉพำะเจำะจง

นำยอำทิตย์ รุง่ เรือง
เสนอรำคำ 34,668 บำท

นำยอำทิตย์ รุง่ เรือง
รำคำจ้ำง 34,668 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.96/62
ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
9

10

จ้ำงถ่ำยทำวีดีโอในงำนประชุมวิชำกำร 84,530
งำนคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

ซือ้ กระเป๋ ำใส่เอกสำรประชุมวิชำกำร

129,000

84,530

129,000

เฉพำะเจำะจง

เอสวีพี วีดีโอ โปรดักท์ช่นั
เสนอรำคำ 84,530 บำท

เฉพำะเจำะจง บริษัท เทพอิทรำชัย แมนูแฟเจอริ่ง
เสนอรำคำ 129,000 บำท

เอสวีพี วีดีโอ โปรดักท์ช่นั
รำคำจ้ำง 84,530 บำท

บริษัท เทพอิทรำชัย แมนูแฟเจอริ่ง
รำคำซือ้ 129,000 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

บจ.ช.97/62
ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562

บซ.ช.98/62
ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

11

จ้ำงจัดพิธีเปิ ดงำนประชุมวิชำกำรงำนคุม้ 170,000
ครอง
ผูบ้ ริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สขุ ภำพฯ

170,000

เฉพำะเจำะจง

นำยธนินท์รฐั แก่นแก้ว
เสนอรำคำ 170,000 บำท

นำยธนินท์รฐั แก่นแก้ว
รำคำจ้ำง 170,000 บำท

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

บจ.ช.99/62
ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

หน่วยงำน
12

ซือ้ เสือ้ โปโล อย. (เงินสวัสดิกำร อย.)

21,346.50

21,346.50

เฉพำะเจำะจง บริษัท เทพอิทรำชัย แมนูแฟเจอริ่ง
เสนอรำคำ 21,346.50 บำท

บริษัท เทพอิทรำชัย แมนูแฟเจอริ่ง

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ

บซ.ช.100/62

รำคำซือ้ 21,346.50 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

หน่วยงำน
13

จ้ำงทำบทคัดย่อ

45,774.60

45,774.60

เฉพำะเจำะจง

หจก.วสุ ก๊อปปี ้ 1995
เสนอรำคำ 45,774.60 บำท

หจก.วสุ ก๊อปปี ้ 1995
รำคำจ้ำง 45,774.60 บำท

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน

บจ.ช.101/62
ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

และคุณภำพดี เพียงพอ

14

ซือ้ เสือ้ ผูบ้ ริหำรในงำนประชุมวิชำกำรงำน 19,211.85

19,211.85

เฉพำะเจำะจง บริษัท เทพอิทรำชัย แมนูแฟเจอริ่ง

คุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ (เงินสวัสดิกำร อย.)

เสนอรำคำ 19,211.85 บำท

บริษัท เทพอิทรำชัย แมนูแฟเจอริ่ง
รำคำซือ้ 19,211.85 บำท

ตำมควำมต้องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรใช้

บซ.ช.102/62
ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2562
ศูนย์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

1

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

2

จ้ำงซ่อมพร้อมเปลีย่ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3

จ้ำงซ่อมเปลีย่ นมอเตอร์พดั ลม แอร์หอ้ ง

1,998,750

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ (มีค. 62 - กย. 62)

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสั่งซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 9/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้
วันที่ 1ฯกุ) มภำพันธ์. 2562

1,998,750 เฉพำะเจำะจง

บริษัท โฟติกำ้
รำคำทีเ่ สนอ 2,000,000 บำท

บริษัท โฟติกำ้
รำคำทีต่ กลงซือ้ 1,998,750 บำท

28,290

28,290 เฉพะเจำะจง

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์
เน็ตเวิรค์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 28,290 บำท

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์
เน็ตเวิรค์ จำกัด
รำคำทีต่ กลงจ้ำง 28,290 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 27/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

29,960

29,960 เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์

บริษัท เอฟเอ ซีสเต็ม แอนด์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 28/2562

แอพพลิเคชั่น จำกัด

แอพพลิเคชั่น จำกัด

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ

รำคำทีเ่ สนอ 29,960 บำท

รำคำทีต่ กลงจ้ำง 29,960 บำท

น.ส.ไปรยำ พูนพำนิชอุปถัมป์
รำคำทีเ่ สนอ 84,000 บำท

น.ส.ไปรยำ พูนพำนิชอุปถัมป์
รำคำทีต่ กลงจ้ำง 84,000 บำท

Server

4

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

84,000

84,000 เฉพำะเจำะจง

วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 29/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562

ลำดับที่
5

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดกำรระบบ

84,000

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

84,000 เฉพำะเจำะจง

สำรสนเทศ (มีค.62 - กย. 62)
6

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดกำรระบบ

84,000

84,000 เฉพำะเจำะจง

สำรสนเทศ (มีค.62 - กย. 62)

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

น.ส.สิรริ ตั น์ ยิม้ สร้อย

น.ส.สิรริ ตั น์ ยิม้ สร้อย

รำคำทีเ่ สนอ 84,000 บำท

รำคำทีต่ กลงจ้ำง 84,000 บำท

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ

นำยสหรัฐ แก้วสุรยิ ำ

นำยสหรัฐ แก้วสุรยิ ำ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 31/2562

รำคำทีเ่ สนอ 84,000 บำท

รำคำทีต่ กลงจ้ำง 84,000 บำท

ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กลุม่ กฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ 2562
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้ำงตรวจเช็คระยะและเปลีย่ น
ถ่ำยนำ้ มันเครื่องรถยนต์ นง.5820

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

10,200.31 บำท
รำคำทีเ่ คยซือ้
10,200.31 บำท
ครัง้ สุดท้ำย
ภำยในระยะเวลำ
2 ปี งบประมำณ

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 30/2562

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

บริษัทสยำมพระรำม5 จำกัด/
10,200.31 บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

บริษัทสยำมพระรำม5 จำกัด/
10,200.31 บำท

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562

แบบ สขร.1

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั ิรำชกำร
และสนับสนุนกำร
จ./10/2562 ลว. 25 ก.พ.. 62
ปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่
กลุม่ กฎหมำยอำหำรและยำ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 256๒
ชื่อหน่วยงำน......สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์.......
วันที่ ๕ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๒
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
8,560.69 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมยูนิแคร์ จำกัด
เสนอรำคำ ๘,๕๖๐.๖๙ บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท สยำมยูนิแคร์ จำกัด เสนอ
รำคำ ๘,๕๖๐.๖๙ บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ บซ.พ.๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๗
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

4,857.80

4,857.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรด
ดิง้ จำกัด เสนอรำคำ 4,
๘๕๗.๘๐ บำท

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้
จำกัด เสนอรำคำ 4,๘๕๗.๘๐
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๗
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

46,000.00

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จำกัด เสนอรำคำ
๔๖,๐๐๐ บำท

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์จี จำกัด เสนอรำคำ
๔๖,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๗
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

1

ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุงำนบ้ำน/
งำนครัว
ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องพิมพ์)

8,560.69

ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุสำนักงำน
(กระดำษ A4)

๒

๓

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

๔

ขออนุมตั ิจำ้ งเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำน
ของส่วนรำชกำร

๕

ขออนุมตั ิจดั จ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
20,000.00

1,862.00

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐพัชร์ สัมฤทธิ์กิจ
เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

รำคำกลำง

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
นำงสำวณัฏฐพัชร์ สัมฤทธิ์กิจ
เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

1,862.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้ เสนอรำคำ
๑,๘๖๒ บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
จำกควำมรูค้ วำมสำมำรถ
และควำมเหมำะสมในงำน
ไม่เกินรำคำทีก่ ำหนดและ
ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรจ้ำงงำน

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้ เสนอรำคำ
๑,๘๖๒ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.พ.๘๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๕
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

บจ.พ.๘๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๘
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
ชื่อหน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 4 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

1

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีบ่ นั ทึกข้อมูล
4 งวด (กพ.-พค.62)

67,852.00

67,852.00

รำยชื่อ
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววีนำ รุ ง่ รัตน์จินดำหำร

รำคำทีเ่ สนอ
67,852.00

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
67,852.00
นำงสำววีนำ รุง่ รัตน์จินดำหำร

2

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีบ่ นั ทึกข้อมูล
4 งวด (กพ.-พค.62)

83,160.00

83,160.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรยิ ำ มุขะวำทิน

83,160.00

นำยสุรยิ ำ มุขะวำทิน

83,160.00

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 50/62 ลว.1 กุมภำพันธ์ 2562

3

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีบ่ นั ทึกข้อมูล
4 งวด (กพ.-พค.62)

66,904.00

66,904.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพร สอนโพนงำม

66,904.00

นำงสำวนิภำพร สอนโพนงำม

66,904.00

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 51/62 ลว.1 กุมภำพันธ์ 2562

4

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีบ่ นั ทึกข้อมูล
4 งวด (กพ.-พค.62)

84,232.00

84,232.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำศ เภอบำง
เข็ม

84,232.00

นำงสำวเบญจมำศ เภอบำงเข็ม

84,232.00

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 52/62 ลว.1 กุมภำพันธ์ 2562

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีบ่ นั ทึกข้อมูล
4 งวด (กพ.-พค.62)

84,084.00

84,084.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทิวสั แสนสุข

84,084.00

นำยสุทิวสั แสนสุข

84,084.00

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 53/62 ลว.1 กุมภำพันธ์ 2562

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีบ่ นั ทึกข้อมูล
4 งวด (กพ.-พค.62)

80,088.00

80,088.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุบลวรรณ ชิณเกตุ

80,088.00

นำงสำวอุบลวรรณ ชิณเกตุ

80,088.00

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 54/62 ลว.1 กุมภำพันธ์ 2562

6,428.56

6,428.56

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วสุก๊อปปี ้1995

6,428.56

หจก.วสุก๊อปปี ้1995

6,428.56

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 55/62 ลว. 11 กุมภำพันธ์ 2562

จ้ำงทำตรำยำง 13รำยกำร

4,360.00

4,360.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์

4,360.00

ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์

4,360.00

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 56/62 ลว. 15 กุมภำพันธ์ 2562

จ้ำงซ่อมอุปกรณ์ตรวจจับควัน

3,745.00

3,745.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทคลีนส์เวิลด์แมเนจเมนต์
จำกัด

3,745.00

บริษัทคลีนส์เวิลด์แมเนจเมนต์
จำกัด

3,745.00

พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 57/62 ลว. 25 กุมภำพันธ์ 2562

ลำดับที่

5

6
7
8
9

งำนทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้ำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

จ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรอบรม

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ ตจ 49/62 ลว.1 กุมภำพันธ์ 2562
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

แบบ สขร. ๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงในรอบเดือน......กุมภำพันธ์.........2562................................

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

(ชื่อหน่วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่..........เดือน……............พ.ศ............................

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

1

จ้ำงเหมำรถตูป้ รับอำกำศ

240,000

240,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

240,000

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

240,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.356/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
2562
วงเงินงบประมำณ

2

จ้ำงเหมำรถตูป้ รับอำกำศ

6,500

6,500

เฉพำะเจำะจง

นำยอภิชำติ ชะลำมำศ

6,500

นำยอภิชำติ ชะลำมำศ

6,500

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.357/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
2562
วงเงินงบประมำณ

3

จ้ำงเดินสำยไฟ

17,976

17,976

เฉพำะเจำะจง

บจก.ซันไชน์ คอมฯ

17,976

บจก.ซันไชน์ คอมฯ

17,976

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.358/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
2562
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.359/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
2562
วงเงินงบประมำณ

4

จ้ำงเหมำรถตูป้ รับอำกำศ

5,000

5,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

5,000

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

5,000

5

จ้ำงเปลีย่ นถ่ำยนำ้ มันเครื่อง
(นง6625)

17,805.87

17,805.87

เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมพระรำม5

17,805.87

บ.สยำมพระรำม5

17,805.87

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.360/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

6

จ้ำงเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ิงำน
(15กพ.-31มีค.62)

16,500

16,500

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกัลยำรัตน์ สหมิตร
มงคล

16,500

นำงสำวกัลยำรัตน์ สหมิตรมงคล

16,500

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.361/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

7

จ้ำงออกแบบและจัดทำชุด
นิทรรศกำรโภชนำกำรทำงเลือก
สุขภำพ

365,901.50

365,901.50

เฉพำะเจำะจง

Healthier Choice

365,901.50

Healthier Choice

365,901.50

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.362/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

8

จ้ำงถ่ำยเอกสำร

4,600

4,600

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนก๊อปปี ้ ปริน้

4,600

ร้ำนก๊อปปี ้ ปริน้

4,600

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.363/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

9

จ้ำงถอดบทเรียนต้นแบบฯ

150,000

150,000

เฉพำะเจำะจง

ม.มหิดล

150,000

ม.มหิดล

150,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.364/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

10

จ้ำงติดตัง้ โคมดำวไลท์

1,800

1,800

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศกร เรืองมำก

1,800

นำยพงศกร เรืองมำก

1,800

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.365/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

4 กุมภำพันธ์

4 กุมภำพันธ์

4 กุมภำพันธ์

5 กุมภำพันธ์

13

14

15

15

15

15

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

11

จ้ำงซ่อมตูเ้ ย็น

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง

นำยเวชยันต์ ห้วยหงษ์ทอง

15,000

นำยเวชยันต์ ห้วยหงษ์ทอง

15,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.366/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

12

จ้ำงงำนเพิ่มรำงหลอดไฟส่อง
สว่ำงฯ

5,350

5,350

เฉพำะเจำะจง

บ.ซันไชน์ คอมพิวเตอร์

5,350

บ.ซันไชน์ คอมพิวเตอร์

5,350

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.367/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

13

จ้ำงเหมำรถตูป้ รับอำกำศ

5,000

5,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

5,000

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

5,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.368/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

14

จ้ำงเหมำรถตูป้ รับอำกำศ

20,000

20,000

เฉพำะเจำะจง

นำยฉัตรชัย บรรจง

20,000

นำยฉัตรชัย บรรจง

20,000

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.อ.369/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

24

จ้ำงทำฐำนข้อมูลผัก

400,000.00

400,000.00

เฉพำะเจำะจง

ม.มหิดล

400,000.00

ม.มหิดล

400,000.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.368/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

25

จ้ำงเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ิงำน(มีค.พค.62)

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่นจรรยำ

45,000.00

น.ส.มะลิวลั ย์ แก่นจรรยำ

45,000.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.368/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

26

จ้ำงถ่ำยเอกสำร

46,000.00

46,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนก๊อปปี ้ ปริน้

46,000.00

ร้ำนก๊อปปี ้ ปริน้

46,000.00

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.369/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

25

ซือ้ วัสดุคอมฯ

96,100

96,100

เฉพำะเจำะจง

วิบลู กิจ

96,100

วิบลู กิจ

96,100

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.31/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

26

ซือ้ วัสดุคอมฯ

98,950

98,950

เฉพำะเจำะจง

วิบลู กิจ

98,950

วิบลู กิจ

98,950

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.32/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

27

ซือ้ แผ่นเพำะเลีย้ งเชือ้ สำเร็จรูป

49,722.90

49,722.90

เฉพำะเจำะจง

บ.dksh

49,722.90

บ.dksh

49,722.90

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.33/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

28

ซือ้ วัสดุคอมฯ

27,691.60

27,691.60

เฉพำะเจำะจง

บ.มิสเตอร์องิ ้

27,691.60

บ.มิสเตอร์องิ ้

27,691.60

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.34/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

29

ซือ้ ยำงรถยนต์

12,800

12,800

เฉพำะเจำะจง

สินเจริญ

12,800

สินเจริญ

12,800

คุณสมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.อ.34/62
รำคำเหมำะสมภำยใน
กุมภำพันธ์ 2562
วงเงินงบประมำณ

18

20

21

26

26

28

28

14

14

14

26

28

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
สำนักด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้ำงซ่อมแซมกล้องวงจรปิ ด

2

ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ
สำนักด่ำนอำหำรและยำ

8,346.00

3

เปลีย่ นถ่ำยนำ้ มันเครื่อง นง
6626

4

22,500

รำคำกลำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

22,500 ร้ำน I COMPUTER SERVICE

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

22,500 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บจด.98/62 ลว 6 ก.พ. 62

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน I COMPUTER SERVICE

8,346.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

8,346.00

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

8,346.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

29,000.00

29,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

29,000.00

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

29,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.101/62
ก.พ. 62

ซือ้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

7,078.00

7,078.00

เฉพำะเจำะจง

นำยจงทองกิจ จิววิจิตต์

7,078.00

นำยจงทองกิจ จิววิจิตต์

7,078.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บซด.51/62
ก.พ. 62

5

ซ่อมบำรุงรักษำรถยนต์ กพ
7595

11,342.00

11,342.00

เฉพำะเจำะจง

บจก.สยำมนิสสันปั ตตำนี

11,342.00

บจก.สยำมนิสสันปั ตตำนี

11,342.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.102/62
ก.พ. 62

วันที่ 28

6

เปลีย่ นถ่ำยนำ้ มันเครื่อง กพ
1507

53,607.00

53,607.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ

53,607.00

ร้ำน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ

53,607.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.103/62
ก.พ. 62

วันที่ 28

32,100.00

32,100.00

เฉพำะเจำะจง

32,100.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บจ.ด.99/62 ลว 7 ก.พ. 62

98,868.00

98,868.00

98,868.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บจ.ด.100/62 ลว 12 ก.พ. 62

7
8

จ้ำงบำรุงรักษำตูด้ ดู ไอสำรเคมี
(Fume Hood)
จ้ำงบำรุงรักษำตูด้ ดู ไอสำรเคมี
(Fume Hood)

22,500

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์วสิ จำกัด
บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เฉพำะเจำะจง
เซอร์วสิ จำกัด

32,100.00
98,868.00

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์วสิ จำกัด
บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์วสิ จำกัด

บจด.97/62

วันที่ 6 ก.พ.

62
วันที่ 14
วันที่ 22

9

ซือ้ ชุดตรวจสอบสำร แอฟลำ
ทอกซิน

18,725.00

18,725.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมอินเตอร์ควอลิตี ้
จำกัด

18,725.00

บริษัท สยำมอินเตอร์ควอลิตี ้
จำกัด

18,725.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บซ.ด.49/62 ลว 14 ก.พ. 62

10

ซือ้ ชุดนำ้ ยำตรวจสอบยำฆ่ำ
แมลง-สำรพิษตกค้ำง "จีที"

99,296.00

99,296.00

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงจีทีพำณิชย์

99,296.00

ห้ำงจีทีพำณิชย์

99,296.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บซ.ด.50/62 ลว 14 ก.พ. 62

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
สำนักด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้ำงซ่อมแซมกล้องวงจรปิ ด

2

ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ
สำนักด่ำนอำหำรและยำ

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้ำง
22,500
8,346.00

รำคำกลำง
22,500
8,346.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน I COMPUTER SERVICE

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
22,500 ร้ำน I COMPUTER SERVICE

8,346.00

ร้ำน ฐำปนียแ์ อร์เซอร์วสิ

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

22,500 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บจด.98/62 ลว 6 ก.พ. 62
8,346.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.97/62
62

วันที่ 6 ก.พ.

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

3

เปลีย่ นถ่ำยนำ้ มันเครื่อง นง
6626

29,000.00

29,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

29,000.00

ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์

29,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.101/62
ก.พ. 62

4

ซือ้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

7,078.00

7,078.00

เฉพำะเจำะจง

นำยจงทองกิจ จิววิจิตต์

7,078.00

นำยจงทองกิจ จิววิจิตต์

7,078.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บซด.51/62
ก.พ. 62

5

ซ่อมบำรุงรักษำรถยนต์ กพ
7595

11,342.00

11,342.00

เฉพำะเจำะจง

บจก.สยำมนิสสันปั ตตำนี

11,342.00

บจก.สยำมนิสสันปั ตตำนี

11,342.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.102/62
ก.พ. 62

วันที่ 28

6

เปลีย่ นถ่ำยนำ้ มันเครื่อง กพ
1507

53,607.00

53,607.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ

53,607.00

ร้ำน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ

53,607.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน

บจด.103/62
ก.พ. 62

วันที่ 28

7

จ้ำงบำรุงรักษำตูด้ ดู ไอสำรเคมี
(Fume Hood)

32,100.00

32,100.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์วสิ จำกัด

32,100.00

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์วสิ จำกัด

32,100.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บจ.ด.99/62 ลว 7 ก.พ. 62

98,868.00

98,868.00

เฉพำะเจำะจง

98,868.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บจ.ด.100/62 ลว 12 ก.พ. 62

8

จ้ำงบำรุงรักษำตูด้ ดู ไอสำรเคมี
(Fume Hood)

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์วสิ จำกัด

98,868.00

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์
เซอร์วสิ จำกัด

วันที่ 14
วันที่ 22

9

ซือ้ ชุดตรวจสอบสำร แอฟลำ
ทอกซิน

18,725.00

18,725.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมอินเตอร์ควอลิตี ้
จำกัด

18,725.00

บริษัท สยำมอินเตอร์ควอลิตี ้
จำกัด

18,725.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บซ.ด.49/62 ลว 14 ก.พ. 62

10

ซือ้ ชุดนำ้ ยำตรวจสอบยำฆ่ำ
แมลง-สำรพิษตกค้ำง "จีที"

99,296.00

99,296.00

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงจีทีพำณิชย์

99,296.00

ห้ำงจีทีพำณิชย์

99,296.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน บซ.ด.50/62 ลว 14 ก.พ. 62

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ ...๒๕๖๒......
(ชื่อหน่วยงำน)...............กองพัฒนำศักยภำพผูบ้ ริโภค.................
วันที่…๒๕...เดือน....กุมภำพันธ์....พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีซ่ อื ้ หรือจ้ำง

๑,๖๐๕.๐๐

รำคำกลำง

๑,๖๐๕.๐๐

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ร้ำน เค่ง ซ่ง ฮวด

๑,๖๐๕.๐๐

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

๑,๖๐๕.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ. ๖๑/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๓๑/๑/๒๕๖๒
งบประมำณ

บ.สีพ่ ระยำกำรพิมพ์ จำกัด

๖๐,๐๒๗.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ. ๖๒/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๓๑/๑/๒๕๖๒
งบประมำณ

๓๕,๓๑๐.๐๐

บ.ข่ำวสด จำกัด

๓๕,๓๑๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ.๖๓/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๓๑/๑๒/๒๕๖๒
งบประมำณ

๔๕,๐๐๐.๐๐

บ. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด

๔๕,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ. ๖๔/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๓๑/๑๒/๒๕๖๒
งบประมำณ

๑

ซ่อมห้องนำ้ หญิง ห้องที่ 6

๒

ประชำสัมพันธ์ทำงสือ่
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

๖๐,๐๒๗.๐๐

๖๐,๐๒๗.๐๐

เฉพำะเจำะจง

บ.สีพ่ ระยำกำรพิมพ์ จำกัด

๖๐,๐๒๗.๐๐

๓

ประชำสัมพันธ์ทำงสือ่
หนังสือพิมพ์ข่ำวสด

๓๕,๓๑๐.๐๐

๓๕,๓๑๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

บ.ข่ำวสด จำกัด

๔

ประชำสัมพันธ์ทำงสือ่
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๔๕,๐๐๐.๐๐

๔๕,๐๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

บ. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด

ร้ำน เค่ง ซ่ง ฮวด

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บ.บำงกอก โพส จำกัด (มหำชน)

๒๘,๕๖๙.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ.๖๕/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๓๑/๑๒/๒๕๖๒
งบประมำณ

นำงสำวณัชชำกร ผรณจินดำ

๓๑,๘๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ.๖๖/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๓๑/๑๒/๒๕๖๒
งบประมำณ

ร้ำน ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

๑,๘๑๙.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ.๖๗/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๘/๒/๒๕๖๒
งบประมำณ

๕๙,๙๒๐.๐๐

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะ
เทรดดิง้

๕๙,๙๒๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บจ.พศ.๖๘/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๒๑/๒/๒๕๖๒
งบประมำณ

๑๔,๑๐๖.๘๘

ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ

๑๔,๑๐๖.๘๘

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอ
บซ.พศ.๑๑/๒๕๖๒
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
๑๔/๒/๒๕๖๒
งบประมำณ

๕

ประชำสัมพันธ์ทำงสือ่
หนังสือพิมพ์โพส ทูเดย์

๒๘,๕๖๙.๐๐

๒๘,๕๖๙.๐๐

เฉพำะเจำะจง

บ.บำงกอก โพส จำกัด
(มหำชน)

๒๘,๕๖๙.๐๐

๖

เหมำปฏิบตั ิงำนของกลุม่
สำรสนเทศ

๓๑,๘๐๐.๐๐

๓๑,๘๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวณัชชำกร ผรณจินดำ

๓๑,๘๐๐.๐๐

๗

ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ เลขทีพ่ ศ
2/54.

๑,๘๑๙.๐๐

๑,๘๑๙.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

๑,๘๑๙.๐๐

๘

ออกแบบและจัดพิมพ์กระดำษ
หัวข่ำวเพื่อสือ่ มวลชน

๕๙,๙๒๐.๐๐

๕๙,๙๒๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอ็น.เอ.
รัตนะเทรดดิง้

๘

วัสดุสำนักงำน

๑๔,๑๐๖.๘๘

๑๔,๑๐๖.๘๘

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่
1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จัดซือ้ วัสดุสำนักงำน

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

12,069.00

12,069.00

เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 4 มีนำคม 2562
ผูเ้ สนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำทีเ่ สนอ

ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ

12,069.00

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
12,069.00

- ใช้หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
คบซ.9/2562 ลว.12 กพ.62

ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

2

จัดซือ้ กระดำษถ่ำยเอกสำร

23,540.00

23,540.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด

23,540.00

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด

23,540.00

- ใช้หลักเกณฑ์รำคำและ คบจ.10/2562 ลว.12 กพ.62
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

3

จัดซือ้ วัสดุสำนักงำน
(หมึกเครื่องพิมพ์)

90,736.00

90,736.00

เฉพำะเจำะจง

บรืษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จำกัด

90,736.00

บรืษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จำกัด

90,736.00

- ใช้หลักเกณฑ์รำคำและ คบซ.11/2562 ลว.13 กพ.62
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

4

จัดซือ้ กระเป๋ ำใส่เอกสำร

22,400.00

22,400.00

เฉพำะเจำะจง

Brown Bag

22,400.00

Brown Bag

22,400.00

- ใช้หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ

คบซ. 12/2562 ลว.20 กพ.62

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

5

จ้ำงเหมำรถตูป้ รับอำกำศ

9,500.00

9,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

9,500.00

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

9,500.00

วันที่ 11-15 กพ.62 จ.นครพนม

6

จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำร

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

คบจ.34/2562 ลว.6 กพ.62

- เสนอรำคำเหมำะสม

21,600.00

21,600.00

เฉพำะเจำะจง

สำมชัย 2017

21,600.00

สำมชัย 2017

21,600.00

- ใช้หลักเกณฑ์รำคำและ

คบจ.35/2562 ลว.7 กพ62

คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

7

จ้ำงเหมำรถตูป้ รับอำกำศ
วันที่ 27-28 กพ.62 รร.บัดดี ้

6,000.00

6,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

6,000.00

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

6,000.00

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
- เสนอรำคำเหมำะสม

คบจ.35/2562 ลว.7 กพ.62

7

จ้ำงซ่อมเก้ำอีห้ อ้ งประชุม กอง คบ.

28,248.00

28,248.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์
แอนด์ ออฟฟิ ศ แชร์
คอมโพเน้นท์ จำกัด

28,248.00

บริษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์
แอนด์ ออฟฟิ ศ แชร์
คอมโพเน้นท์ จำกัด

28,248.00

- ใช้หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ

คบจ.37/2562 ลว.21 กพ.62

บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

49,969.00

บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

49,969.00

8

จ้ดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมห้องนำ้ ชำย 49,969.00
ชัน้ 5 อำคำร 5

49,969.00

เฉพำะเจำะจง

ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

- ใช้หลักเกณฑ์รำคำและ คบจ.38/2562 ลว. 26 กพ.62
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
ชื่อหน่วยงำน......สำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมเครื่องสำอำง).......
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซือ้ แบตเตอรี่รถยนต์ นง 6618
นนทบุรี

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
3,745.00

รำคำกลำง
(บำท)
3,745.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
และรำคำทีแ่ นบ

เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม5 จำกัด

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

3,745 บำท บริษัท สยำมพระรำม5 จำกัด

3,745 บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
รำคำไม่เกินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสั่งซือ้ บซส. 9/2562
ลว. 21 ก.พ.62

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
45,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
45,000.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน ม.44
(ม.ค.- เม.ย.62)
จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน ม.44
(ม.ค.-เม.ย.62)

45,000.00

3

จ้ำงถ่ำยเอกสำรประชุม

11,250.00

11,250.00

เฉพำะเจำะจง

5

จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน นง 6618 นนทบุรี

15,582.41

15,582.41

เฉพำะเจำะจง

6

จ้ำงเปลีย่ นอะไหล่ ถ่ำย
นำ้ มันเครื่อง นง 5193 นนทบุรี

1,754.80

1,754.80

เฉพำะเจำะจง

7

จ้ำงเช่ำสถำนทีจ่ ดั เก็บเอกสำร
160 กล่อง

7,280.00

7,280.00

เฉพำะเจำะจง

จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (มี.ค.62)

13,000.00

13,000.00

เฉพำะเจำะจง

4

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

2

45,000.00

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

-ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรง
45,000 บำท กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

นำงสำววรำภรณ์ ศรีดำว

45,000 บำท นำงสำววรำภรณ์ ศรีดำว

นำงสำววิลำวรรณ แดนสลัด

45,000 บำท นำงสำววิลำวรรณ แดนสลัด

45,000 บำท กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ดับเบิล้ ยู ที ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

11,250 บำท ดับเบิล้ ยู ที ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

11,250 บำท

บริษัท สยำมพระรำม5 จำกัด

15,582.41 บำท บริษัท สยำมพระรำม5 จำกัด

เฉพำะเจำะจง

8

ใบสั่งซือ้ บจส. 93/2562
ลว. 18 ก.พ.62

-ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรง

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

นำงสำวเกนิกำ เจริญอัศวสุข

15,582.41 บำท

1,754.80 บำท สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์
7,280 บำท บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

13,000 บำท นำงสำวเกนิกำ เจริญอัศวสุข

1,754.80 บำท
7,280 บำท

ใบสั่งจ้ำง บจส. 94/2562
ลว. 18 ก.พ.62

รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 95/2562
ลว. 18 ก.พ.62

รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 96/2562
ลว. 21 ก.พ.62

รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 97/2562
ลว. 22 ก.พ. 62

รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 98/2562
ลว. 26 ก.พ.62

-ควำมรูค้ วำมสำมำรถตรง
13,000 บำท กับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำง บจส. 99/2562
ลว. 28 ก.พ.62
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
(ชื่อหน่วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
วันที่ ....28.. เดือน .กุมภำพันธ์ ..... พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

1

ซือ้ แบตเตอรี่ รถ นง-5930

3,745.00

3,745.00 เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมพระรำม 5 จก.
= 3,745 บำท

บ.สยำมพระรำม 5 จก.
= 3,745 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซ.ว.7/62
ลว. 1 กพ.62

2

จ้ำงซ่อมรถยนต์ตสู้ ว่ นรำชกำร
นง- 5930

7,586.30

7,586.30 เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมพระรำม 5 จก.
= 7,586.30 บำท

บ.สยำมพระรำม 5 จก.
= 7,586.30 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว.35/62
ลว. 4 กพ.62

3

จ้ำงทำกระเป๋ ำใส่เอกสำร

5,600.00

5,600.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้ำส์

หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้ำส์

= 5,600 บำท

= 5,600 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 36/62
ลว. 15 กพ.62

นส.มัลลิกำ กันทำ
= 48,000 บำท

นส.มัลลิกำ กันทำ
= 48,000 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 37/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

80 ใบ
4

จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำน ฝ่ ำย
บริหำรงำนทั่วไป (มีนำคม มิถนุ ำยน 2562)

48,000.00

48,000.00 เฉพำะเจำะจง

ลำดับที่
5

6

7

8

9

10

11

12

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
พนักงำนขับรถยนต์ (มีนำคม มิถนุ ำยน 2562)
จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนบันทึก
ข้อมูล ( มีนำคม - กันยำยน
2562)
จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำนบันทึก
ข้อมูล ( มีนำคม - กันยำยน
2562)
จ้ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
( มีนำคม - มิถนุ ำยน
2562)
จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำน ฝ่ ำย
บริหำรงำนทั่วไป (มีนำคม มิถนุ ำยน 2562)
จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำน กลุม่ กำกับ
ดูแลวัตถุอนั ตรำยหลังออกสู่
ตลำด ( มี.ค. - มิย.62)
จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำน กลุม่ กำกับ
ดูแลวัตถุอนั ตรำยหลังออกสู่
ตลำด ( มี.ค. - มิย.62)
จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำน กลุม่ กำกับ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

14

15

ซือ้ ยำงรถยนต์ นง-6619

13

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

นำยอนุ เขียวสอำด
= 60,800 บำท

นำยอนุ เขียวสอำด
= 60,800 บำท

60,620.00 เฉพำะเจำะจง

นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชำติ)
= 60,620 บำท

นส.พิมเพ็ญ ทองธรรมชำติ)
= 60,620 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 39/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

87,640.00

87,640.00 เฉพำะเจำะจง

นส.กัลยดำ ยิง่ วัฒนไกร
= 87,640 บำท

นส.กัลยดำ ยิง่ วัฒนไกร
= 87,640 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 40/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

63,600.00

63,600.00 เฉพำะเจำะจง

นส.พลอยชนก เผือกผ่อง
=63,600 บำท

นส.พลอยชนก เผือกผ่อง
=63,600 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 4162
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

70,720.00

70,720.00 เฉพำะเจำะจง

นส.ดำรุณี จิตประสำน

นส.ดำรุณี จิตประสำน

= 70,720 บำท

= 70,720 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 42/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

(บำท)
60,800.00 เฉพำะเจำะจง

60,620.00

48,000.00

48,000.00 เฉพำะเจำะจง

นส.ศศิวรรณ เสำเสริมศรี
= 48,000 บำท

นส.ศศิวรรณ เสำเสริมศรี
= 48,000 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 43/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

49,560.00

49,560.00 เฉพำะเจำะจง

นส.ณัฐณิชำ นวลแสง
= 49,560 บำท

นส.ณัฐณิชำ นวลแสง
= 49,560 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 44/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

70,040.00

70,040.00 เฉพำะเจำะจง

นส.ณัฐณิชำ วงษ์คำภำ

นส.ณัฐณิชำ วงษ์คำภำ

= 70,040 บำท

= 70,040 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 45/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 69,640 บำท

นส.เกศินี วงศ์ไชย
= 69,640 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 46/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

ดับเบิล้ ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 2,560 บำท

ดับเบิล้ ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์
= 2,560 บำท

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว. 47/62
ลว. 22 กพ.62

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งซือ้ บซ.ว. 8/62

= 12,800บำท

= 12,800บำท

ดูแลวัตถุอนั ตรำยหลังออกสู่
ตลำด ( มี.ค. - มิย.62)
จ้ำงเหมำปฎิบตั ิงำน กลุม่ พัฒนำ
ระบบวัตถุอนั ตรำย
( มีค. - มิย.62)
จ้ำงถ่ำยเอกสำร 80 ชุด

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
- รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสั่งจ้ำง บจ.ว.38/62
- ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตรวกับลว.
งำน22 กพ.62

หรือจัดจ้ำง (บำท)
60,800.00

69,640.00

69,640.00 เฉพำะเจำะจง

2,560.00

2,560.00 เฉพำะเจำะจง

12,800.00

12,800.00 เฉพำะเจำะจง

ลว. 22 กพ.62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน.....กุมภำพันธ์ 2562.............
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์จดั กำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)......

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

วันที่...28.....เดือน....กุมภำพันธ์...พ.ศ....2562...
ลำดับที่
1

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
จัดจ้ำงเดินสำยคอนโทรล และ
ติดตัง้ เบรคเกอร์

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

7,490.00

7,490.00

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

เสนอรำคำ 7,490 บำท

ระบบไฟ 380 โวลต์ พร้อม
อุปกรณ์ เครื่องปรับอำกำศซัยโจ
เด็นกิ ขนำด 40,000 บีทียู

เลขทีห่ รือวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจ.ศรป.38/2562

ฐำปนีย ์ แอร์ เซอร์วสิ

โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน

รำคำจ้ำง 7,490 บำท

และคุณภำพดี เพียงพอตำม ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562
ควำมต้องกำรใช้งำนและ
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงำน

2

จัดซือ้ วัสดุสำนักงำน

32,207.00

32,207.00

จัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด
เสนอรำคำ 32,207 บำท

บริษัท ดับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด
รำคำจ้ำง 32,207 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

บซ.ศรป.8/2562
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562

3

จัดซือ้ วัสดุสำนักงำน

28,141.00

28,141.00

จัดซือ้ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ
เสนอรำคำ 28,141 บำท

ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ
รำคำจ้ำง 28,141 บำท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

บซ.ศรป.9/2562
ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
กองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

วิธีเฉพำะเจำะจง

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ.ซ 10/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 6 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

1

ซือ้ กระดำษถ่ำยเอกสำร

46,010.- บำท

46,010.- บำท

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 46,010.- บำท

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จำกัด
รำคำทีซ่ อื ้ 46,010.- บำท

2

ซือ้ วัสดุสำนักงำน

36,427.08 บำท

36,427.08 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำลักษณ์ ซัพพลำย จก.
รำคำทีเ่ สนอ 36,427.08 บำท

บ.ธำรำลักษณ์ ซัพพลำย จก.
รำคำทีซ่ อื ้ 36,427.08 บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ.ซ 11/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 7 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

3

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

50,600.- บำท

50,600.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำทีเ่ สนอ 50,600.- บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำทีซ่ อื ้ 50,600.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ.ซ 12/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 11 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

4

จ้ำงจัดทำคูม่ ือกำรจัดเตรียม
เอกสำรยืน่ คำขอขึน้ ทะเบียนยำ
พัฒนำจำกสมุนไพร

500,000.- บำท

500,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง สมำคมเภสัชกรอุตสำหกำร
(ประเทศไทย)
รำคำทีเ่ สนอ 500,000.- บำท

สมำคมเภสัชกรอุตสำหกำร
(ประเทศไทย)
รำคำทีจ่ ำ้ ง500,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ.จ.71/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 1 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
รำคำกลำง
วิธีซอื ้ หรือจ้ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
250,000.- บำท 250,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แฟ็ คทอรี่ ทอล์ค จก.
รำคำทีเ่ สนอ 250,000.- บำท

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ.จ.72/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 1 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

5

จ้ำงจัดทำคูม่ ือกำรใช้ระบบงำน
กำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำแบบ
e-submission รองรับ AEC

6

จ้ำงจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุน
กำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

30,000.- บำท

30,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิดำภำ คงประดิษฐ์
รำคำทีเ่ สนอ 30,000.- บำท

นำงสำวจิดำภำ คงประดิษฐ์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 30,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ.จ.73/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 5 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

7

จ้ำงจัดทำข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรให้
คำปรึกษำผลิตภัณฑ์สชุ ภำพ

30,000.- บำท

30,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงสำวพุทธพร กนกอังกูร
รำคำทีจ่ ำ้ ง 30,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ.จ.74/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 5 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

8

จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล
และทบทวนข้อมูลยำ

60,000.- บำท

60,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววัชรำภรณ์ แซ่เอีย้ ว
รำคำทีเ่ สนอ 60,000.- บำท

นำงสำววัชรำภรณ์ แซ่เอีย้ ว
รำคำทีจ่ ำ้ ง 60,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 75/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 5 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะซือ้

9

จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล
และทบทวนข้อมูลยำ

60,000.- บำท

60,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ อร่ำมเมลืองศรี
รำคำทีเ่ สนอ 60,000.- บำท

นำยสุชำติ อร่ำมเมลืองศรี
รำคำทีจ่ ำ้ ง 60,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 76/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 5 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

10

จ้ำงจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูล
และทบทวนข้อมูลยำ

60,000.- บำท

60,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวทวีพร กิจถำวรชัยสกุล
รำคำทีเ่ สนอ 60,000.- บำท

นำงสำวทวีพร กิจถำวรชัยสกุล
รำคำทีจ่ ำ้ ง 60,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 77/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 5 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

11

จ้ำงเหมำบริกำรในกำรให้บริกำร
smart counter service ฯ

496,000.- บำท

496,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ออพติมสั โซลูช่นั
คอนซัลติง้ จก.
รำคำทีเ่ สนอ 496,000.- บำท

บ. ออพติมสั โซลูช่นั
คอนซัลติง้ จก.
รำคำทีจ่ ำ้ ง 496,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 78/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 7 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

12

เช่ำอุปกรณ์และระบบในกำร
ให้บริกำร smart counter
service ฯ

494,000.- บำท

494,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์
ออร์แกไนซ์เซอร์
รำคำทีเ่ สนอ 494,000.- บำท

บ.เดอะลอวีไนซ์ อีเว้นท์ แอนด์
ออร์แกไนซ์เซอร์
รำคำทีเ่ ช่ำ 494,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 79/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 7 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะเช่ำ

13

จ้ำงติดตัง้ ขำยึดทีวี

7,918.- บำท

7,918.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.
รำคำทีเ่ สนอ 7,918.- บำท

บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.
รำคำทีจ่ ำ้ ง 7,918.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 80/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 11 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

14

จ้ำงจัดทำข้อเสนอและ
คำแนะนำทีเ่ กี่ยวกับกำร
อนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร

30,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำทีเ่ สนอ 30,000.- บำท

นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำทีจ่ ำ้ ง 30,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 81/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 22 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

15

จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุง
กระบวนกำรให้บริกำรอนุญำต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพของ
กระบวนกำรนำร่อง

490,000.- บำท

490,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุศรำ ธนำมี
รำคำทีเ่ สนอ 490,000.- บำท

นำงสำวอนุศรำ ธนำมี
รำคำทีจ่ ำ้ ง 490,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 82/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 22 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

นำงสำวพุทธพร กนกอังกูร
รำคำทีเ่ สนอ 30,000.- บำท

บ.แฟ็ คทอรี่ ทอล์ค จก.
รำคำทีจ่ ำ้ ง 250,000.- บำท

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
2,005.- บำท

(บำท)
2,005.- บำท

16

จ้ำงทำตรำยำง

17

จ้ำงย้ำยและติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำ

24,000.- บำท

18

จ้ำงขนย้ำยวัสดุสำนักงำน

10,000.- บำท

วิธีซอื ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 83/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 22 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์
รำคำทีเ่ สนอ 2,005.- บำท

ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 2,005.- บำท

24,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำทีเ่ สนอ 24,000.- บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์
รำคำทีจ่ ำ้ ง 24,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 84/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 26 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

10,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยลลิต อยูเ่ ย็น
รำคำทีเ่ สนอ 10,000.- บำท

นำยลลิต อยูเ่ ย็น
รำคำทีจ่ ำ้ ง 10,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้องครบถ้วน สสผ. จ 85/2562
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ 27 ก.พ.62
ไม่เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ำง

