
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

                                                                      สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                       แบบ สชร.1                                                         

เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายช่ือ ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 10,325.50 บ. 10,325.50 บ. เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปณีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,325.50 บ. ร้ำนฐำปณีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,325.50 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 8/2562 

ลงวนัที่ 14 พ.ค. 62

2 ซือ้ลกูล้อส ำหรับรถเข็น 941.60                           941.60                         เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 941.60 กิจเจริญกำรค้ำ 941.60 มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทึกข้อควำม ที่ สธ 1014/191

ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

3 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 50,000.00 บ. 50,000.00 บ. เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัฐกำรจน์ พนัธ์มฆัวำฬ 50,000.00 บ. น.ส.ธนัฐกำญจน์ พนัธ์มฆัวำฬ 50,000.00 บ. ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 9/2562 

ลงวนัที่ 27 พ.ค.. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงติดตัง้เสำจรำจลและยำง 31,244.-บำท 31,244.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 31,244.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 31,244.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 196/2562

ชะลอควำมเร็ว เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงเตรียมสถำนที่ในกำร 76,400.-บำท 76,400.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ขิมพลมั 76,400.-บำท นำยประพนัธ์ ขิมพลมั 76,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 197/2562

รับแล้วครอบครองกญัชำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 69,760.-บำท 69,760.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดำ 69,760.-บำท นำงธนัว์ธร หงษ์ทรัพย์ดำ 69,760.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 198/2562

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพฒันาระบบบริหาร..........

วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 24 เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

ไม่มีผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในเดือน พฤษภำคม 2562

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 4 มิถนุำคม 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 84,960.-บำท 84,960.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มทอง 84,960.-บำท นำยนิคม กลอ่มทอง 84,960.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 199/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 52,160.-บำท 52,160.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์ ศรีม่วง 52,160.-บำท นำยมำนิตย์ ศรีม่วง 52,160.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 200/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 37,800.-บำท 37,800.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ช่ืนกมล จิตจ ำนงค์ 37,800.-บำท น.ส.ช่ืนกมล จิตจ ำนงค์ 37,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 201/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 40,400.-บำท 40,400.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 40,400.-บำท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 40,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 202/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.สริิพร จตัร์กญำติ 30,000.-บำท น.ส.สริิพร จตัร์กญำติ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 203/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงท ำป้ำยสแตนเลสเขียน 7,000.-บำท 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 7,000.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 7,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 204/2562

ข้อควำม เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 ตีเส้นจรำจลและทำสขีอบ 63,461.70 บำท 63,461.70 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 63,461.70 บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 63,461.70 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 205/2562

ฟตุบำท เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงรถโดยสำรปรับอำกำศ 60,000.-บำท 60,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 60,000.-บำท บริษัท คณำยนต์ เบสท์ 60,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 206/2562

2 คนั แทรเวิลฯ แทรเวิลฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ                    



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

12 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2 คนั 16,800.-บำท 16,800.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ 16,800.-บำท นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ 16,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 207/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงซอ่มรถยนต์ หมำยเลข 5,885.-บำท 5,885.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก. พระนครออโต้แอร์ 5,885.-บำท หจก. พระนครออโต้แอร์ 5,885.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 208/2562

ทะเบียน นง - 5928 นม. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 70,031.50 บำท 70,031.50 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์แอร์เซอร์วิส 70,031.50 บำท ร้ำนฐำปนีย์แอร์เซอร์วิส 70,031.50 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 210/2562

ห้องประชมุชยันำทนเรนทร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 พ.ค. 2562

อำคำร 1 ชัน้ 1 ฯ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงท ำป้ำยแสตนเลส์ต 10,272.-บำท 10,272.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสเซนซ์ คลอลติี ้อำร์ต 10,272.-บำท ร้ำนเอสเซนซ์ คลอลติี ้อำร์ต 10,272.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 211/2562

จ ำนวน 1 ป้ำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 ท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 71 ใบ 7,100.-บำท 7,100.-บำท เฉพำะเจำะจง ศนูย์สง่เสริมอำชีพคนพิกำร 7,100.-บำท ศนูย์สง่เสริมอำชีพคนพิกำร 7,100.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 212/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 9,000.-บำท 9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. สมิตำ เมืองงำม 9,000.-บำท น.ส. สมิตำ เมืองงำม 9,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 213/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 30 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 ซือ้เคร่ืองปรับอำกำศ 28,500.-บำท 28,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 28,500.-บำท ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 28,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 57/2562

18,800 BTU จ ำนวน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2562

1 เคร่ือง ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 ซือ้ครุภณัฑ์ระบบกล้อง 459,800.-บำท 459,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 459,800.-บำท ร้ำน ไอคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 459,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 58/2562

วงจรปิด จ ำนวน 14 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 14 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 8,292.50บำท 8,292.50บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั 8,292.50บำท บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั 8,292.50บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 59/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 พ.ค. 2562

                    



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน จ ำนวน 34,089.-บำท 34,089.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 34,089.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 34,089.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 60/2562

26 รำยกำร เซอร์วิส จ ำกดั เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 ซือ้ครุภณัฑ์ชดุโต๊ะ เก้ำอี ้ 88,810.-บำท 88,810.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 88,810.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 88,810.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 61/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร เอ็นเค โปรเกรส เอ็นเค โปรเกรส เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 30 พ.ค. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเลม่พจำนกุรมผลผลติ 1,887.48                        1,887.48                      เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.139/62

กิจกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร เสนอรำคำ 1,887.48 บำท รำคำจ้ำง 1,887.48 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 7 พฤษภำคม 2562

และยำ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงด ำเนินกำรจดัท ำ e - book สรุปกำร 80,000 80,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ท ูบี พบัลชิช่ิง จ ำกดั บริษัท บอร์น ท ูบี พบัลชิช่ิง จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.140/62

ประชมุวิชำกำรงำนคุ้มครองผู้บริโภค เสนอรำคำ 80,000 บำท รำคำจ้ำง 80,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 17 พฤษภำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 23,625.60                      23,625.60                    เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.141/62

เสนอรำคำ 23,625.60 บำท รำคำจ้ำง 23,625.60 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 22 พฤษภำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร Basic Pharmacovigilance 2,516.64                        2,516.64                      เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.142/62

Training Workshop ฯ เสนอรำคำ 1,887.48 บำท รำคำจ้ำง 1,887.48 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 27 พฤษภำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน พฤษภำคม  2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงจดัท ำหลกัพฒันำบคุลำกร อย.ก้ำวสูเ่วที 120,000 120,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัฐพร อินประมลู นำงสำวรัฐพร อินประมลู โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.143/62

สำกลฯ เสนอรำคำ 120,000 บำท รำคำจ้ำง 120,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 14,177.50                      14,177.50                    เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.144/62

เสนอรำคำ 14,177.50 บำท รำคำจ้ำง 14,177.50 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงลกูจ้ำงเหมำโครงกำรวิเครำะห์ระบบงำน 48,000 48,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสพุฒันำ ดำบชยัธง นำงสำวสพุฒันำ ดำบชยัธง โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.145/62

คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลติภณัฑ์ เสนอรำคำ 48,000 บำท รำคำจ้ำง 48,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 2 1,996,100 2,000,000 e-bidding บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกดั บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 12/2562

รำคำที่เสนอ 1,996,100 บำท รำคำที่ตกลงซือ้ 1,996,000 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้ฯ)วนัที่ 22  พฤษภำคม. 2562

2 จ้ำงซอ่มเปลีย่นหลอดโปรเจคเตอร์ 28,000 28,000 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  เรืองมำก นำยพงศกร  เรืองมำก มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 43 /2562

ห้องประชมุชยันำทนเรนทร อำคำร 1 ชัน้ 1 รำคำที่เสนอ 28,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 28,000 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 2 พฤษภำคม 2562

3 จ้ำงซอ่มเปลีย่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 6,848 6,848 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 44 /2562

เน็ตเวิร์ค จ ำกดั เน็ตเวิร์ค จ ำกดั ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 8 พฤษภำคม  2561

รำคำที่เสนอ 6,848 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 6,848 บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม  2562

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ

วนัที่ 31 พฤษภำคม  2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนด้ำนธรุกำร (มิย.-กย.62) 88,840 88,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.นวรัตน์ พะลำยะสตุ น.ส.นวรัตน์ พะลำยสตุ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 45/2562

รำคำที่เสนอ 88,840 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 88,840 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 30 พฤษภำคม  2562

5 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนด้ำนธพุสัด ุ(มิย.-กย.62) 81,840 81,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั น.ส.หทยัรัตน์ ละเต็บซนั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 46/2562

รำคำที่เสนอ 81,840 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 81,840 บำท ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 30 พฤษภำคม  2562

6 จ้ำงโครงกำรติดตัง้จดุให้บริกำรระบบ 8,400,000 8,549,700 e-bidding บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที่ 49/2562

เครือขำ่ยคอมพิวเตอร์พร้อมตัง้คำ่ให้มี (มหำชน) (มหำชน) ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้ฯ)วนัที่ 23 พฤษภำคม  2562

ควำมมัน่คงปลอดภยัในกระบวนกำร รำคำที่เสนอ 8,453,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 8,400,000 บำท

พิจำรณำอนญุำตผลติภณัฑ์สขุภำพ

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำและยำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจดัซือ้พร้อมเปลีย่นไส้กรอง

เคร่ืองท ำน ำ้ร้อน-น ำ้เย็น

5,440.00 5,440.00                       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลเตอร์ มำร์ท จ ำกดั    

เสนอรำคำ ๕,๔๔๐ บำท

บริษัท ฟิลเตอร์ มำร์ท จ ำกดั       

เสนอรำคำ ๕,๔๔๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๘/๒๕๖๒         ลว. ๑๔ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจ้ำงด ำเนินกำรเก่ียวกบั

รถยนต์ตู้  หมำยเลข นง 6617

19,907.35 19,907.35                     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม ๕ จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๑๙,๙๐๗.๓๕ บำท

บริษัท สยำมพระรำม ๕ จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๑๙,๙๐๗.๓๕ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๑/๒๕๖๒        ลว. ๑ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจ้ำงซอ่มครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เคร่ืองพิมพ์)

2,800.00 2,800.00                       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ

รำคำ ๒,๘๐๐ บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ

รำคำ ๒,๘๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๒/๒๕๖๒        ลว. ๑ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

55,400.00 55,400.00                     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  วิริยะเมธำนนท์       

เสนอรำคำ ๕๕,๔๐๐ บำท

นำยธเนศ  วิริยะเมธำนนท์         

เสนอรำคำ ๕๕,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๓/๒๕๖๒        ลว. ๑ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

20,000.00 20,000.00                     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ  มหำ                  

เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

นำยวิทยำ  มหำ                    

เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๔/๒๕๖๒        ลว. ๑ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร (ม.44)

40,000.00 40,000.00                     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจงรัก  เลีย้งถนอม       

เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวจงรัก  เลีย้งถนอม          

เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๓๕/๒๕๖๒        ลว. ๒ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๗ ขออนมุตัิจดัจ้ำงติดตัง้ฟิล์มกรองแสง ณ

 กองควบคมุเคร่ืองดมือแพทย์

22,256.00 22,256.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั  เสนอรำคำ ๒๒,๒๕๖ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

 เสนอรำคำ ๒๒,๒๕๖ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๖/๒๕๖๒       ลว. ๗ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร (ม.44)

40,000.00 40,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฏฐพชัร์  สมัฤทธ์ิกิจ  

เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวณัฏฐพชัร์  สมัฤทธ์ิกิจ     

เสนอรำคำ ๔๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๓๗/๒๕๖๒       ลว. ๑๓ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 256๒ 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์.......

วนัที่  ๕ เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๙ ขออนมุตัิจดัจ้ำงรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ

พร้อมพนักงำนขบัรถ

11,360.00 11,360.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ เสนอรำคำ

 ๑๑,๓๖๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ เสนอรำคำ

 ๑๑,๓๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๘/๒๕๖๒       ลว. ๒๒ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร (ม.44)

72,000.00 72,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์  สำรภี  เสนอรำคำ 

๗๒,๐๐๐ บำท

นำยสมรักษ์  สำรภี  เสนอรำคำ 

๗๒,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๓๙/๒๕๖๒       ลว. ๒๑ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร (ม.44)

72,000.00 72,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณทิตำ  วสนุธรำนิติกลุ 

 เสนอรำคำ ๗๒,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณทิตำ  วสนุธรำนิติกลุ  

เสนอรำคำ ๗๒,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๔๐/๒๕๖๒       ลว. ๒๑ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร (ม.44)

80,000.00 80,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศกัดิ์  สขุกิจ  เสนอ

รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

นำยเกียรติศกัดิ์  สขุกิจ  เสนอ

รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๔๑/๒๕๖๒       ลว. ๒๒ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

86,040.00 86,040.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง      

เสนอรำคำ 86,040 บำท

นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง        

เสนอรำคำ 86,040 บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๔๒/๒๕๖๒       ลว. ๒๒ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

63,080.00 63,080.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉกำจ  แมลงภูท่อง  เสนอ

รำคำ๖๓,๐๘๐ บำท

นำยฉกำจ  แมลงภูท่อง  เสนอ

รำคำ๖๓,๐๘๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๔๓/๒๕๖๒       ลว. ๒๒ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

32,000.00 32,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภเูบศร  พนัธรักษ์  เสนอ

รำคำ ๓๒,๐๐๐ บำท

นำยภเูบศร  พนัธรักษ์  เสนอรำคำ

 ๓๒,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๔๔/๒๕๖๒       ลว. ๒๒ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

85,200.00 85,200.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ       

เสนอรำคำ ๘๕,๒๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ          

เสนอรำคำ ๘๕,๒๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน

รำคำที่ก ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๔๕/๒๕๖๒       ลว. ๒๗ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๗ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

1,000.00 1,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊อปปีป้ริน้                   

เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

ร้ำน ก๊อปปีป้ริน้                     

เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๖/๒๕๖๒       ลว. ๒๘ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๘ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

2,000.00 2,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊อปปีป้ริน้                   

เสนอรำคำ ๒,๐๐๐ บำท

ร้ำน ก๊อปปีป้ริน้                     

เสนอรำคำ ๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๗/๒๕๖๒       ลว. ๒๘ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำจดัท ำโครงกำรจดัท ำ

แนวทำงกำรประเมินเอกสำรทำง

วิชำกำรของผลติภณัฑ์ คมพ. ในรูปแบบ

 CSDT

45,000.00 45,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คอร์เทค อินโนเวชัน่ จ ำกดั

 เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

บริษัท คอร์เทค อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๘/๒๕๖๒       ลว. ๒๘ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๒๐ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

3,000.00 3,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊อปปีป้ริน้                   

เสนอรำคำ ๓,๐๐๐ บำท

ร้ำน ก๊อปปีป้ริน้                     

เสนอรำคำ ๓,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๙/๒๕๖๒       ลว. ๒๙ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

๒๑ ขออนมุตัิจ้ำงซอ่มพร้อมเปลีย่นอะไหล่

ประตทูำงเข้ำส ำนักงำน

2,140.00 2,140.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั  เสนอรำคำ ๒,๑๔๐ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

 เสนอรำคำ ๒,๑๔๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๐/๒๕๖๒       ลว. ๓๑ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงซอ่มรถยนต์ ทะเบียน นง 5194 นบ 10,000.00 10,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ติวำนนท์ยำนยนต์ 10,000.00 ร้ำน ติวำนนท์ยำนยนต์ 10,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 84/62 ลว. 3 พค.62

2
ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 80แกรม ขนำด

 A4

46,010.00 46,010.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ำกดั

46,010.00 บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ำกดั

46,010.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตซ 13/62 ลว. 8 พค.62

3
จ้ำงเหมำด ำเนินกำรรับแจ้งกำร

ครอบครองกญัชำ

8,400.00 8,400.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวรรณพร  ยนูศรีแดง 8,400.00 นำงวรรณพร  ยนูศรีแดง 8,400.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 85/62 ลว. 10 พค.62

4

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 20,022 

บำท

80,088.00 80,088.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอบุลวรรณ  ชินเกตุ 80,088.00 นำงสำวอบุลวรรณ  ชินเกตุ 80,088.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 86/62 ลว. 30 พค.62

5

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 21,058 

บำท

84,232.00 84,232.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำศ  เภอบำงเข็ม 84,232.00 นำงสำวเบญจมำศ  เภอบำงเข็ม 84,232.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 87/62 ลว. 30 พค.62

6

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 21,021 

บำท

84,084.00 84,084.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสทุิวสั  แสนสขุ 84,084.00 นำยสทุิวสั  แสนสขุ 84,084.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 88/62 ลว. 30 พค. 62

7

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 16,963 

บำท

67,852.00 67,852.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววีนำ  รุ่งรัตน์จินดำหำญ 67,852.00 นำงสำววีนำ  รุ่งรัตน์จินดำหำญ 67,852.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 89/62 ลว. 30 พค. 62

8

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 20,790 

บำท

83,160.00 83,160.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสริุยำ  มขุะวำทิน 83,160.00 นำยสริุยำ  มขุะวำทิน 83,160.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 90/62 ลว. 30 พค. 62

9

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 16,726 

บำท

66,904.00 66,904.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพร  สอนโพงำม 66,904.00 นำงสำวนิภำพร  สอนโพงำม 66,904.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 91/62 ลว. 30 พค. 62

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

ผู้ เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

ช่ือหน่วยงำน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่  5  เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 20,000 

บำท

80,000.00 80,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณปภชั  จิตกรชยัโชติ 80,000.00 นำงสำวณปภชั  จิตกรชยัโชติ 80,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 92/62 ลว. 29 พค. 62

11

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 10,800  

บำท

43,200.00 43,200.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววชัรำภรณ์ นันทบรร 43,200.00 นำงสำววชัรำภรณ์ นันทบรร 43,200.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 93/62 ลว. 29 พค. 62

12

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู จ ำนวน

 4 งวด (มิย.-กย.62) งวดละ 10,800  

บำท

43,200.00 43,200.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนทีกำนด์ เพ็งยำ 43,200.00 นำงสำวนทีกำนด์ เพ็งยำ 43,200.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 94/62 ลว. 29 พค. 62

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสรุกะ 18,000 นำยกรณัย พิมพสรุกะ 18,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.546/62              3 พฤษภำคม

 2562

2 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสรุกะ 18,000 นำยกรณัย พิมพสรุกะ 18,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.547/62              3 พฤษภำคม

 2562

3 จ้ำงเดินสำยไฟฟ้ำฯ 27,820 27,820 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 27,820 บ.ซนัไชน์ 27,820

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.548/62              3 พฤษภำคม

 2562

4 จ้ำงซอ่มเคร่ืองคอมฯ 2,461 2,461 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 2,461 บ.ซนัไชน์ 2,461

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.549/62              3 พฤษภำคม

 2562

5 จ้ำงท ำสือ่ 306,234.00 306,234.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟิวเจอร์ 306,234.00 บ.ฟิวเจอร์ 306,234.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.550/62              3 พฤษภำคม

 2562

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 600 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 600 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.551/62              8 พฤษภำคม

 2562

7 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 7,297.40 7,297.40 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์แอร์ 7,297.40 ฐำปนีย์แอร์ 7,297.40

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.552/62              8 พฤษภำคม

 2562

วันที่..........เดือน……...พค..........พ.ศ..............2562..............

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้างในรอบเดือน......พฤษภาคม.........2562................................

(ช่ือหน่วยงาน)..........................ส านักอาหาร......................................



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8 จ้ำงซอ่มบำนประตู 11,984 11,984 เฉพำะเจำะจง บ.อำชำ 11,984 บ.อำชำ 11,984

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.553/62              8 พฤษภำคม

 2562

9      จ้ำงซอ่มรถตู้      นง-6623 17,018.35 17,018.35 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 17,018.35 บ.สยำมพระรำม5 17,018.35

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.554/62              15 

พฤษภำคม 2562

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,450.00 3,540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 3,450.00 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 3,450.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.555/62              17 

พฤษภำคม 2562

11 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2,600 2,600 เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสรุกะ 2,600 นำยกรณัย พิมพสรุกะ 2,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.556/62              23 

พฤษภำคม 2562

12 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสรุกะ 2,800 นำยกรณัย พิมพสรุกะ 2,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.557/62              23 

พฤษภำคม 2562

13 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 8,700 8,700 เฉพำะเจำะจง นำยอมัรินทร์  ทรงคะรักษ์ 8,700 นำยอมัรินทร์ ทรงคะรักษ์ 8,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.558/62              23 

พฤษภำคม 2562

14 ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั ยกเลกิจ้ำงไม่ทนั
บจ.อ.559/62              23 

พฤษภำคม 2562

15 จ้ำงซอ่มคอมพิวเตอร์ 7,811 7,811 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 7,811 บ.ซนัไชน์ 7,811

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.560/62              27 

พฤษภำคม 2562

16 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉตัรชยั บรรจง 18,000.00 นำยฉตัรชยั บรรจง 18,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.561/62              27 

พฤษภำคม 2562

17 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจพร อมัจีน 10,000 นำงสำวเบญจพร อมัจีน 10,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.562/62              28 

พฤษภำคม 2562

18 จ้ำงท ำตรงยำง 2,445.00 2,445.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 2,445.00 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 2,445.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.563/62              28 

พฤษภำคม 2562

19 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิงำน 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.มะลวิลัย์ แก่นจรรยำ 45,000.00 น.ส.มะลวิลัย์ แก่นจรรยำ 45,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.564/62              28 

พฤษภำคม 2562

20 ซือ้วสัด ุส ำนักงำน 69,036.40 69,036.40 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 69,036.40 กิจเจริญกำรค้ำ 69,036.40

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บซ.อ.45/62                21 

พฤษภำคม 2562

20 ซือ้ชดุทดสอบสำรเคมี 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจีที พำณิชย์ 20,000.00 ร้ำนจีที พำณิชย์ 20,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บซ.อ.46/62                29 

พฤษภำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำร จ.เชียงรำย 12,000                           12,000                         เฉพำะเจำะจง นำยกริช แสนมงคล 12,000                                    นำยกริช แสนมงคล 12,000                                  มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.186/62 ลว 8 พ.ค. 62

2
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ืองรถยนต์ กพ 

7595
5,495.52 5,495.52 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 5,495.52 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 5,495.52 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.187/62         วนัที่ 23 

พ.ค. 62

3
จ้ำงผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่กลุม่ปรำบปรำม

และประสำนงำนกำรน ำเข้ำ-สง่ออก
                           11,000                          11,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนสุดำรัตน์  อินอ ่ำ                                      11,000 นำงสำวนสุดำรัตน์  อินอ ่ำ                                   11,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.185/62 ลว. 1 พ.ค. 62

4 ซือ้ชดุทดสอบอำหำร 80,600.00                     80,600.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 80,600.00 องค์กำรเภสชักรรม 80,600.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.58/62 ลว 3 พ.ค. 62

5 ซือ้แบตเตอร่ี Raman 11,235.00 11235.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั
11,235.00

บริษัท กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั
11,235.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.59/62 ลว 17 พ.ค. 62

6 ซือ้วสัดวุิทยำศำสตร์ 7,781.68                       7,781.68 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 7,781.68 องค์กำรเภสชักรรม 7,781.68 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.60/62 ลว 17 พ.ค. 61

7 ชดุทดสอบอำหำร 5,785.00                       5,785.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 5,785.00 องค์กำรเภสชักรรม 5,785.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.61/62 ลว 24 พ.ค. 62

8 ชดุทดสอบเคร่ืองส ำอำง 14,605.50                     14,605.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ยแูอนด์วี โฮลดิง้ (ไทย

แลนด์) จ ำกดั
14,605.50

บริษัท ยแูอนด์วี โฮลดิง้ (ไทย

แลนด์) จ ำกดั
14,605.50 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บซ.ด.62/62 ลว 29 พ.ค. 62

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑
เหมำปฏิบตัิงำนของกลุม่พฒันำ

พฤติกรรมกำรบริโภค
๕๘,๐๐๐.๐๐ ๕๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวธญัสดุำ  งอกนำวงั ๕๘,๐๐๐.๐๐ นำงสำวธญัสดุำ  งอกนำวงั ๕๘,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๐๓/๒๕๖๒        วนัที่ 

๒๙/๔/๒๕๖๒

๒ เหมำปฏิบตัิงำนของกลุม่สำรสนเทศ ๓๔,๘๐๐.๐๐ ๓๔,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัชชำกร  ผรณจินดำ ๓๔,๘๐๐.๐๐ นำงสำวณัชชำกร  ผรณจินดำ ๓๔,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๐๔/๒๕๖๒        วนัที่ 

๓๐/๔/๒๕๖๒

๓
เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์กำรด ำเนินงำน

ของอย.
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อสมท จ ำกดั(มหำชน) ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บ.อสมท จ ำกดั(มหำชน) ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๐๕/๒๕๖๒        วนัที่ 

๒๒/๕/๒๕๖๒

๔ วสัดสุ ำนักงำน ๒๘,๕๙๐.๔๐ ๒๘,๕๙๐.๔๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๘,๕๙๐.๔๐ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๘,๕๙๐.๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ.๑๓/๒๕๖๒        วนัที่ 

๘/๕/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

วนัที่  3 มิถนุำยน 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม...๒๕๖๒......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผู้บริโภค.................

วนัที่…๒๔...เดือน…พฤษภำคม...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

ส ำนักดำ่นอำหำรและยำ

วนัที่     31     เดือน     พฤษภำคม   พ.ศ. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงท ำงำนสำรบรรณและงำนธรุกำรทัว่ไป 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเมรำณี นวมดี 5,000.00 นำงสำวเมรำณี นวมดี 5,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.64/2562 ลว.15 พค.62

งำนธรุกำรทัว่ไป คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจ้ำงถ่ำยเอกสำร สรุปผลกำรด ำเนิน 27,820.00 27,820.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ำกดั 27,820.00 บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ำกดั 27,820.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.63/2562 ลว.15 พค.62

งำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลติภณัฑ์ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

สขุภำพ 2561 ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จ้ำงท ำงำนสำรบรรณฯ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเมรำณี นวมดี 5,000.00 นำงสำวเมรำณี นวมดี 5,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.64/2562 ลว.15 พค.62

นำงสำวเมรำณี นวมดี คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้สติกเกอร์เลเซอร์ 12,037.50                      12,037.50                    เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 12,037.50 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 12,037.50 บำท
 - รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 12/2562

ลว. 3 พ.ค.62

2 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (พ.ค. - ก.ค.62) 45,000.00                      45,000.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส. ศิริวรรณ  จนัไทย 45,000 บำท นำงสำวศิริวรรณ  จนัไทย 45,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 135/2562

ลว. 3 พ.ค.62

3 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (พ.ค. - ก.ย.62) 75,000.00                      75,000.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส.วิลำวรรณ  แดนสลดั 75,000 บำท น.ส.วิลำวรรณ  แดนสลดั 75,000 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 136/2562

ลว. 8 พ.ค.62

4
จ้ำงถ่ำยเอกสำรเวียนประชำสมัพนัธ์

กฎหมำยเก่ียวกบัเคร่ืองส ำอำง
23,269.20                      23,269.20                    เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ ย ูก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ 23,269.20 บำท ดบัเบิล้ ย ูก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ 23,269.20 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 137/2562

ลว. 8 พ.ค.62

5 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 55,539.42                      55,539.42                    เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 55,539.42 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 55,539.42 บำท
 - รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ บซส. 13/2562

ลว. 13 พ.ค.62

6

จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมตำม

โครงกำรจดัอบรมเชิงปฏิบตัิกำรเพ่ือ

กำรรับจดแจ้งเคร่ืองส ำอำง

16,255.42                      16,255.42                    เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 16,255.42 บำท สำมชยั 2017 16,255.42 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 138/2562

ลว. 14 พ.ค.62

7 จ้ำงท ำลำยเอกสำรรำชกำร 5,521.20                        55,521.20                    เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร 5,521.20 บำท บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร 5,521.20 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 139/2562

ลว. 27 พ.ค.62

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ช่ือหน่วยงาน......ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส าอาง).......

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

และราคาที่แนบ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย.-ก.ย.62) 84,560.00                      84,560.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ์  พลขนัธุ์ 84,560 บำท น.ส.จิรำภรณ์  พลขนัธุ์ 84,560 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 140/2562

ลว. 29 พ.ค.62

9 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย.-ก.ย.62) 93,240.00                      93,240.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สตีบตุร 93,240 บำท น.ส.ศิษฐ์ณพิชญ์  สตีบตุร 93,240 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 141/2562

ลว. 29 พ.ค.62

10 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 90,600.00                      90,600.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรภสัสร  รอดทอง 90,600 บำท น.ส.ศิรภสัสร  รอดทอง 90,600 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 142/2562

ลว. 29 พ.ค.62

11 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 75,320.00                      75,320.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส.วีรวรรณ  บญุประกอบ 75,320 บำท น.ส.วีรวรรณ  บญุประกอบ 75,320 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 143/2562

ลว. 29 พ.ค.62

12 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 83,800.00                      83,800.00                    เฉพำะเจำะจง นำงจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 83,800 บำท นำงจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 83,800 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 144/2562

ลว. 29 พ.ค.62

13 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 63,600.00                      63,600.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ  งำมวนั 63,600 บำท น.ส.เบญจวรรณ  งำมวนั 63,600 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 145/2562

ลว. 29 พ.ค.62

14 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 44,000.00                      44,000.00                    เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  คมัภิรำนนท์ 44,000 บำท นำยมนัส  คมัภิรำนนท์ 44,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 146/2562

ลว. 29 พ.ค.62

15 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 63,600.00                      63,600.00                    เฉพำะเจำะจง น.ส.ชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 63,600 บำท น.ส.ชิดหทยั  ตำ่ยจนัทร์ 63,600 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 147/2562

ลว. 29 พ.ค.62

16 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 75,800.00                      75,800.00                    เฉพำะเจำะจง นำยกิตติทศัน์ พลูสวสัดิ์ 75,800 บำท นำยกิตติทศัน์ พลูสวสัดิ์ 75,800 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 148/2562

ลว. 29 พ.ค.62

17 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (มิ.ย-ก.ย. 62) 42,120.00                      42,120.00                    เฉพำะเจำะจง นำยพลวิศิษฐ์  เพ่ิมทองค ำ 42,120 บำท นำยพลวิศิษฐ์  เพ่ิมทองค ำ 42,120 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบั

งำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 149/2562

ลว. 29 พ.ค.62

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 2,354.00                        2,354.00                      เฉพำะเจำะจง. ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว.65/62

 = 2,354 บำท  = 2,354 บำท บริกำรดี ลว.17 พค.62

2 จ้ำงแปลเอกสำรภำษษไทยเป็น 86,400.00                      86,400.00                    เฉพำะเจำะจง. นำงสำวกลุวดี ธรปติ นำงสำวกลุวดี ธรปติ รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 66/2562

องักฤษ 72 หน้ำ  = 86,400บำท  = 86,400บำท ลว.  17 พค.62

3 จ้ำงติดตัง้ตำขำ่ยป้องกนันก 48,366.68                      48,366.68                    เฉพำะเจำะจง. บ.แอคเซป เอ็นไวรอนท์เมนท์ จก. บ.แอคเซป เอ็นไวรอนท์เมนท์ จก. รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 67/2562

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วนัที่ ....31 เดือน  พฤษภำคม.. พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำรำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

 = 48,366.68 บำท  = 48,366.68 บำท ลว.  29 พค.62

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอและค ำแนะน ำที่

เก่ียวกบักำรอนญุำตผลติภณัฑ์อำหำร

150,000.- บำท 150,000.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำล ีจิรวงศ์ศรี

รำคำที่เสนอ 150,000.- บำท

นำงมำล ีจิรวงศ์ศรี

รำคำที่จ้ำง 150,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.123/2562

8 พ.ค.62

2 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู และ

ทบทวนข้อมลูยำ

60,000.- บำท 60,000.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจำตรุนต์ จำ่ยะสทิธ์ิ

รำคำที่เสนอ 60,000.- บำท

นำยจำตรุนต์ จำ่ยะสทิธ์ิ

รำคำที่จ้ำง 60,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.124/2562

8 พ.ค.62

3 จ้ำงซอ่มคอมพิวเตอร์ 4,500.- บำท 4,500.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำที่เสนอ 4,500.- บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำที่จ้ำง 4,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.125/2562

22 พ.ค.62

4 จ้ำงเหมำรถตู้ 7,500.- บำท 24,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกลุ

รำคำที่เสนอ 7,500.- บำท

นำยวรโชติ จนัทรำสกลุ

รำคำที่จ้ำง 7,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.126/2562

24 พ.ค.62

5 จ้ำงเหมำรถตู้ 16,800.- บำท 42,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำที่เสนอ 16,800.- บำท

นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำที่เสนอ 16,800.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.127/2562

24 พ.ค.62

6 จ้ำงซอ่มห้องน ำ้ 9,844.- บำท 9,844.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง บ. อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำที่เสนอ 9,844.- บำท

บ. อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำที่จ้ำง 9,844.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.128/2562

27 พ.ค.62

7 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอโมเดลกำรผลติกญัชำ

เพ่ือใช้ทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสมใน

ระดบัชมุชน

500,000.- บำท 500,000.- บำท  วิธีเฉพำะเจำะจง มลูนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำ

อภยัภเูบศรฯ

รำคำที่เสนอ 500,000.-บำท

มลูนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภยั

ภเูบศร ฯ

รำคำที่จ้ำง 500,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.129/2562

27 พ.ค.62

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 31 เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ


