แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
(ชื่อหน่วยงำน)....กลุม่ ตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....26...... เดือน....พฤศจิกำยน...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง
วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
- ไม่มีผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในเดือน พฤศจิกำยน 61 -

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
ชื่อหน่วยงำน ........กลุม่ พัฒนำระบบบริ หำร..........
วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อ

ผู้ทไี่ ด้ รับกำรคัดเลือกและ
และรำคำทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำทีเ่ สนอ

หรือจ้ ำง
1 เช่ำรถตู้

4,000 บ.

4,000/2 วัน

เฉพำะเจำะจง

นำยฉลอง สัมมำขันธ์

4,000 บ.

นำยฉลอง สัมมำขันธ์

4,000 บ.

มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี

บันทึกข้ อควำม ที่ สธ 1014/497
ลงวันที่ 9 พ.ย. 61

แบบ สขร. ๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 15 ธันวำคม 2561
ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

ซ่อมเปลีย่ นหลังคำฯ

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

84,904.50 บำท

84,904.50 บำท

เฉพำะเจำะจง

ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
บริษัท ตังรุ้ ่งเรือง จำกัด

รำคำทีเ่ สนอ
84,904.50 บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง
บริษัท ตังรุ้ ่งเรือง จำกัด
84,904.50 บำท

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
สจ.เลขที่ 70/2562
ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
2

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง 189,000.-บำท

189,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.กมลทิพย์ พุม่ พึง่

189,000.-บำท

น.ส.กมลทิพย์ พุม่ พึง่

189,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 71/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 2 พ.ย. 2561

ประมำณ
3

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง 94,500.-บำท

94,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.อัฉรำ แสนกำวี

94,500.-บำท

น.ส.อัฉรำ แสนกำวี

94,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 72/2562

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
4

จ้ ำงปรับปรุงลำนจอดรถ

500,000.-บำท

500,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท งำมวงศ์วำน จำกัด

500,000.-บำท

บริษัท งำมวงศ์วำน จำกัด

500,000.-บำท

ชัว่ ครำว (ลำนดิน)ฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 73/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

5

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง 94,500.-บำท

94,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ปั ทมวรรณ แซ่อึ ้ง

94,500.-บำท

น.ส.ปั ทมวรรณ แซ่อึ ้ง

94,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 74/2562
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

6

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง 94,500.-บำท

94,500.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช

94,500.-บำท

น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช

94,500.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 75/2562
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561

7

จ้ ำงทำตรำยำงของฝ่ ำยกำรคลัง6,630.-บำท

6,630.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

6,630.-บำท

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

6,630.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 76/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 12 พ.ย. 2561

จำนวน 23 รำยกำร 50 อัน

ประมำณ
8

จ้ ำงพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินฯ

199,800.-บำท

199,800.-บำท

เฉพำะเจำะจง

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

199,800.-บำท

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

199,800.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

9

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

13,910.-บำท

13,910.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

13,910.-บำท

ร้ ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

13,910.-บำท

บจ.สล. 77/2562
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 78/2562

จำนวน 1 รำยกำร ใช้ งำน

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 15 พ.ย. 2561

ห้ องทำงำนเลขำนุกำรกรม

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

10

จ้ ำงพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินฯ

155,000.-บำท

155,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

155,000.-บำท

สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

155,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 79/2562
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ประมำณ
11

จ้ ำงทำของทีร่ ะลึกวันคล้ ำย 80,250.-บำท
วันสถำปนำครบรอบ 44 ปี

80,250.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท พี.เอ็น พรี เมียม กรุ๊ป
จำกัด

80,250.-บำท

บริษัท พี.เอ็น พรี เมียม กรุ๊ป
จำกัด

80,250.-บำท

อย.

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 80/2562
ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

12

จ้ ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน นง.5933 นม.

10,850.-บำท

10,850.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

10,850.-บำท

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

10,850.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.สล. 81/2562
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
13

จ้ ำงตกแต่งซุ้ม วันคล้ ำย

20,600.-บำท

20,600.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนิภำพร บรรจบรำช

20,600.-บำท

นำงสำวนิภำพร บรรจบรำช

20,600.-บำท

วันสถำปนำครบรอบ 44 ปี
อย.

14

จ้ ำงจัดพิธีสงฆ์ วันคล้ ำย 102,000.-บำท
วันสถำปนำครบรอบ 44 ปี
อย.

102,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยประพันธ์ ยิ ้มขลิบ

102,000.-บำท

นำยประพันธ์ ยิ ้มขลิบ

102,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 82/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 83/2562
ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

ประมำณ
15

จ้ ำงซ่อมเปลีย่ นสวิตซ์ไฟห้ อง 5,000.-บำท
ควบคุมเสียงห้ องประชุมชั ้น 1

5,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศ์กร เรื องมำก

5,000.-บำท

นำยพงศ์กร เรืองมำก

5,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 84/2562
ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

16

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำทีป่ ฏิบตั ิงำน
ชมรมจริ ยธรรม อย.

21,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนัทยำ ขันธ์วธิ ิ

21,000.-บำท

นำงสำวนัทยำ ขันธ์วธิ ิ

21,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 85/2562
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561

21,000.-บำท

ประมำณ
17

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องมิกซ์เสียง 112,232.30 บำท
และเครื่ องเล่น CD

112,232.30 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอพพลิเคชัน่ จำกัด

112,232.30 บำท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอพพลิเคชัน่ จำกัด

112,232.30 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 11/2562
ลงวันที่ 8 พ.ย. 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
18

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำร 80 36,808.-บำท

36,808.-บำท

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บซ.สล. 12/2562

บริษัท ดับเบิ ้ล เอ ดิจิตอลฯ

36,808.-บำท

บริษัท ดับเบิ ้ล เอ ดิจิตอลฯ

36,808.-บำท

แกรม A4

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 12 พ.ย. 2561

19

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน (โต๊ ะพับ36,915.-บำท
เอนกประสงค์)

36,915.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
นำวำเฟอร์ นิเจอร์

36,915.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
นำวำเฟอร์ นิเจอร์

36,915.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 15/2562
ลงวันที่ 16 พ.ย. 2561

20

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 69,750.-บำท
3 รำยกำร

69,750.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน Y&Y

69,750.-บำท

ร้ ำน Y&Y

69,750.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บซ.สล. 16/2562
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

ประมำณ
21

ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงเติมเครื่ อง 5,617.50 บำท
Generator

22

ซื ้อวัสดุงำนบ้ ำนงำนครัวฯ
จำนวน 1 รำยกำร

5,880.-บำท

5,617.50 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไทย - เยนเนอเรเตอร์
เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด

5,617.50 บำท

บริษัท ไทย - เยนเนอเรเตอร์
เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด

5,617.50 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 17/2562
ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561

5,880.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ บี วำย
ออโต้ เซอร์ วสิ จำกัด

5,880.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ บี วำย
ออโต้ เซอร์ วสิ จำกัด

5,880.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 18/2562
ลงวันที่ 22 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
23

ซื ้อวัสดุตำ่ งๆ จำนวน 30
รำยกำร

48,190.-บำท

48,190.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ.
บี วำย ซัพพลำย

48,190.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ.
บี วำย ซัพพลำย

48,190.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล. 19/2562
ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561

24

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,700.-บำท

17,700.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้

17,700.-บำท

บริษัท ป.รำชำ ออโต้

17,700.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 20/2562

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561

1 รำยกำร

เซอร์ วสิ จำกัด

เซอร์ วสิ จำกัด

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

25

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
7 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

38,200.-บำท

38,200.-บำท

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บซ.สล. 21/2562
ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ.
บี วำย ซัพพลำย

38,200.-บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ.
บี วำย ซัพพลำย

38,200.-บำท

ประมำณ
26

ซื ้อยำงรถยนต์ ให้ กบั รถยนต์ 12,000.-บำท
หมำยเลขทะเบียน นง -8115
นบ.

12,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

12,000.-บำท

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

12,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บซ.สล. 22/2562
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561

ประมำณ
27

ซื ้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ให้ กบั
รถยนต์ หมำยเลขทะเบียน

3,700.-บำท

3,700.-บำท

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

3,700.-บำท

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

3,700.-บำท

นง -667

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล. 23/2562
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน พฤศจิกำยน 2561
ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะ

1

ซื ้อหรื อจ้ ำง
จ้ ำงพิมพ์วำรสำรข่ำวสำรด้ ำนยำและผลิ
232,000
ตภัณฑ์
สุขภำพ

2

ซื ้อวัสดุสำนักงำน

29,147.74

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

232,000

เฉพำะเจำะจง

29,147.74

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
หจก สำนักพิมพ์กรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 232,000 บำท

เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
เสนอรำคำ 29,147.74 บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง
หจก สำนักพิมพ์กรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
รำคำจ้ ำง 232,000 บำท

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
บจ.ช.37/62
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บซ.ช.38/62

รำคำซื ้อ 29,147.74 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
3

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

ซื ้อหนังสืออ้ ำงอิงในรูปแบบ USB Flash
41,430.40

41,430.40

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง

Drive

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บซ.ช.39/62

บริษัท โกลบอลควอลิตี ้ จำกัด

บริษัท โกลบอลควอลิตี ้ จำกัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

เสนอรำคำ 41,430.40 บำท

รำคำซื ้อ 41,430.40 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561

ตำมควำมต้ องกำรใช้

4

ซื ้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่ องปริ น้ เตอร์ แ99,905.90
ละ
เครื่ องโทรสำร

99,905.90

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ทรัพย์อรุณพร จำกัด
เสนอรำคำ 99,905.90 บำท

บริษัท ทรัพย์อรุณพร จำกัด
รำคำซื ้อ 99,905.90 บำท

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บซ.ช.40/62
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
5

จ้ ำงงำนติดตั ้งฟิ ลม์กรองแสงประตู11,235
ห้ อง 421,422,426 กอง ช.

11,235

เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ ไพร์ ส์ จำกัด
เสนอรำคำ 11,235 บำท

บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ ไพร์ ส์ จำกัด
รำคำจ้ ำง 11,235 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้

บจ.ช.41/62
ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
6

จ้ ำงพิมพ์วำรสำรอำหำรและยำ 480,000
ประจำปี 2562

480,000

เฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์ นทูบี พับลิชชิ่ง จำกัด
เสนอรำคำ 480,000 บำท

7

ซื ้อหนังสืออ้ ำงอิง

36,320

เฉพำะเจำะจง

36,320

บริษัท บอร์ นทูบี พับลิชชิ่ง จำกัด
รำคำจ้ ำง 480,000 บำท

หจก.บำงกอกเคมำร์ ท

หจก.บำงกอกเคมำร์ ท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

เสนอรำคำ 36,320 บำท

รำคำซื ้อ 36,320 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.42/62
ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

บซ.ช.43/62

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
8

ซื ้อแฟลชไดร์ ฟ

7,918

7,918

เฉพำะเจำะจง

หจก.แสงวัฒนำไพศำล

หจก.แสงวัฒนำไพศำล

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บซ.ช.44/62

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561

เสนอรำคำ 7,918 บำท

รำคำซื ้อ 7,918 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

9

จ้ ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ

9,200

9,200

เฉพำะเจำะจง

นำยอำทิตย์ คุตะพันธ์
เสนอรำคำ 9,200 บำท

นำยอำทิตย์ คุตะพันธ์
รำคำจ้ ำง 9,200 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.45/62
ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
10

11

12

จ้ ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ ำเล่มเอกสำรประกอบ
8,615.64
กำรอบรมหลักสูตร ISO:9001:2015

จ้ ำงพิมพ์สติก๊ เกอร์ ผ้ ปู ่ วยแพ้ ยำ 64,000

ซื ้อ (ต่ออำยุสมำชิก) วำรสำรต่ำงประเทศ
78,340

8,615.64

64,000

78,340

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
เสนอรำคำ 8,615.64 บำท

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995
รำคำจ้ ำง 8,615.64 บำท

หจก สำนักพิมพ์กรำฟฟิ ค

หจก สำนักพิมพ์กรำฟฟิ ค

แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 64,000 บำท

แอนด์ดีไซน์
รำคำจ้ ำง 64,000 บำท

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
เสนอรำคำ 78,340 บำท

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
รำคำซื ้อ 78,340 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.46/62
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2561

บจ.ช.47/62
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561

บซ.ช.48/62
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
13

จ้ ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ ำเล่มแบบเก็บตัว9,086.44
อย่ำง
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพประจำปี งบประมำณ 2562

9,086.44

เฉพำะเจำะจง

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

หจก.วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.40/62

เสนอรำคำ 9,086.44 บำท

รำคำจ้ ำง 9,086.44 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ

ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ของพัสดุทเี่ ป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

1

ซ่อมพร้ อมเปลีย่ นอุปกรณ์เครื่ องปรับอำกำศ2,675

2

ซ่อมเปลีย่ นหลอดโปรเจคเตอร์

10,000

3

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

10,165

4

จ้ ำงให้ บริกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
5,804,000
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

5

จ้ ำงพัฒนำระบบกำรยืน่ คำขอและกำรออก
480,000
ใบอนุญำตให้ มีไว้ ครอบครองหรื อให้ ประโยชน์
ซึง่ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรื อ

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

2,675 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง

ร้ ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
รำคำทีเ่ สนอ 2,675 บำท

ร้ ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 2,675 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจ.ศ. 13/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561

10,000 เฉพะเจำะจง

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอฟพลิเคชัน่ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 10,000 บำท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอฟพลิเคชัน่ จำกัด
รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 10,000 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจ.ศ. 14/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ
วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561

10,165 เฉพำะเจำะจง

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์
เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์
เน็ตเวิร์ค จำกัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บช.ศ. 6/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2561

รำคำทีเ่ สนอ 10,165 บำท

รำคำทีเ่ สนอ 10,165 บำท

บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 5,800,000 บำท

บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 5,780,000 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
สัญญำจ้ ำง เลขที่ 11/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอฟพลิเคชัน่ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 480,000 บำท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอฟพลิเคชัน่ จำกัด
รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 480,000 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
สัญญำจ้ ำง เลขที่ 12/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้วัฯน)ที่ 14 พฤศจิกำยน 2561

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหำชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด
(มหำชน)

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
สัญญำซื ้อ เลขที่ 2/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561

รำคำทีเ่ สนอ 5,248,350 บำท

รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 5,248,350 บำท

5,804,000 e-bidding

480,000 เฉพำะเจำะจง

ประเภท 4
6

จัดหำครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรทดแทน
6,792,700
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

6,792,700 e-bidding

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ

และรำคำทีเ่ สนอ
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จ้ ำงพัฒนำระบบกำรจัดกำรและเฝ้ำระวั4,699,700
ง
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพของ อย.

4,699,700 e-bidding

บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,695,000 บำท

ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
บริษัท ฟิ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
รำคำทีต่ กลงจ้ ำง 4,680,000 บำท

หรือจ้ ำง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอรำคำเหมำะสม
สัญญำจ้ ำง เลขที่ 15/2562
ภ่ำยในวงเงินงบประมำณ
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กลุม่ กฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561
ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรื อจ้ ำง

1

ซื ้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 11 รำยกำร

2

ซื ้อวัสดุสำนักงำน
สำหรับใช้ ในกำรจัด
อบรม จำนวน 2
รำยกำร

รำคำกลำง

34,321.32 บำท

43,477.70 บำท
รำคำทีเ่ คยซื ้อครัง้
สุดท้ ำยภำยใน
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

2,140 บำท

ไม่เคยจัดซื ้อจัดจ้ ำง
ภำยในระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ร้ ำนกิจเจริญกำรค้ ำ/
34,321.32 บำท

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนกิจเจริญกำรค้ ำ/2,140 บำท

แบบ สขร.1

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง

ร้ ำนกิจเจริญกำรค้ ำ/34,321.32
บำท

เพื่อใช้ ในกำรปฏิบตั ิรำชกำรและ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของ
เจ้ ำหน้ ำทีก่ ลุม่ กฎหมำยอำหำร
และยำ

ซ./3/2562 ลว. 1 พ.ย. 61

ร้ ำนกิจเจริญกำรค้ ำ/2,140 บำท

เพื่อใช้ ประกอบในกำรจัดเอกสำร
สำหรับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ

ซ./4/2562 ลว.27 พ.ย.61

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 256๑
ชื่อหน่วยงำน......สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ .......
วันที่ ๕ เดือน ธันวำคม พ.ศ. 256๑

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เอส. เอส. สเตชัน่ เนอรี่
เสนอรำคำ ๒,๔๐๐ บำท

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง
ร้ ำน เอส. เอส. สเตชัน่ เนอรี่
เสนอรำคำ ๒,๔๐๐ บำท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บซ.พ.๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๑

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุ
สำนักงำน
ประกอบกำรประชุม

2,400.00

๒

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อกล่อง
บรรจุเอกสำร

15,515.00

15,515.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร
จำกัด เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕
บำท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร
จำกัด เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บซ.พ.๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๓

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำง
ดำเนินกำรเกี่ยวกับ
รถยนต์ต้ ู หมำยเลข
ทะเบียน นง 6617

25,359.00

25,359.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด พระนครออ
โต้ แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙
บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด พระนครออโต้
แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
54,000.00

๔

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วน
รำชกำร

๕

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วน
รำชกำร

54,000.00

๖

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วน
รำชกำร

๗

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๕๔,๐๐๐ บำท

รำคำกลำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.พ.๔๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิตำ วสุนธรำนิติ
กุล เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณฑิตำ วสุนธรำนิติกลุ
เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๔๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

63,900.00

63,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๔๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงถ่ำย
เอกสำรประกอบกำร
ประชุม

344.00

344.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๘

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงวำง
ท่อประปำ

16,000.00

16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์
เนชันแนล จำกัด เสนอรำคำ
๑๖,๐๐๐ บำท

บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์ เนชันแนล
จำกัด เสนอรำคำ ๑๖,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๓พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๙

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงเหมำ
รถยนต์ต้ ปู รับอำกำศ
พร้ อมพนักงำนขับรถ

8,400.00

8,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๑๐

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงถ่ำย
เอกสำรประกอบกำร
ประชุม

6,300.00

6,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๑๑

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงถ่ำย
เอกสำรประกอบกำร
ประชุม

4,328.00

4,328.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๕๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๑๒

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงเหมำ
รถยนต์ต้ ปู รับอำกำศ
พร้ อมพนักงำนขับรถ

28,900.00

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๕๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

28,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ

โดยสรุป

ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนตุลำคม

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

1

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

1,712.00

1,712.00

เฉพำะเจำะจง

2

รำยงำนงำนผลพิจำรณำและอนุมตั ิ 2,000.00
ซ่อมคอมพิวเตอร์

2,000.00

เฉพำะเจำะจง

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักยำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่อ
ร้ ำนสำมชัย อ2017

ร้ ำนเจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำทีเ่ สนอ

รำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรือจ้ ำง

1,712.00 ร้ ำนสำมชัย อ2017

1,712.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ 1009.1/277
ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561

2,000.00

2,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

สธ. 1009.1/284
ลงวันที่ 6 พ.ย. 2561

ร้ ำนเจเอส คอมพิวเตอร์

ประมำณ
3

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

1,676.80

1,676.80

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน เอเอส ก็อบปี ้

1,676.80

ร้ ำน เอเอส ก็อบปี ้

1,676.80

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ. 1009.1/286
ลงวันที่ 6 พ.ย. 2561

4

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขอนุมตั ิ 4,294.98
ตรวจเช็คและเปลีย่ นน ้ำมันเครื่ อง

4,294.98

เฉพำะเจำะจง

บจ. สยำมพระรำม5

4,294.98

บจ. สยำมพระรำม5

4,294.98

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

สธ 1009.1/287
ลงวันที่ 6 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
5

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขอนุมตั ิ 2,996.00
ซ่อมปริ น้ เตอร์

2,996.00

เฉพำะเจำะจง

บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่

2,996.00

บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่

2,996.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ 1009.1/292
ลงวันที่ 13 พ.ย. 2561

6

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

4,224.36

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนสำมชัย 2017

4,224.36

ร้ ำนสำมชัย 2017

4,224.36

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/297

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561

4,224.36

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
7

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ 3,210.00
ซ่อมปริ น้ เตอร์

3,210.00

เฉพำะเจำะจง

บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่

3,210.00

บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่

3,210.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/301

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 16 พ.ย. 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
8

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ 2,033.00

2,033.00

เฉพำะเจำะจง

บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่

2,033.00

บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่

2,033.00

ซ่อมปริ น้ เตอร์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/306

เสนอรำคำเหมำะสม

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
9

รำยงำนผลและอนุมตั ิจ้ำงซ่อมไฟ

7,600.00

7,600.00

เฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรณ์ ขันถม

7,600.00

นำยไพฑูรณ์ ขันถม

7,600.00

และซ่อมพัดลม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/307

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

10

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

3,317.00

3,317.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนสำมชัย 2017

3,317.00

ร้ ำนสำมชัย 2017

3,317.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ 1009.1/310
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

11

จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์เครื่ องมือช่ำง

4,091.00

4,091.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนกิจเจริญกำรค้ ำ

4,091.00

ร้ ำนกิจเจริญกำรค้ ำ

4,091.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

สธ 1009.1/314
ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
12

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

10,433.00

10,433.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

10,433.00

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

10,433.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย 125/2562
ลงวันที่ 8 พ.ย. 2561

13

ตรวจสอบควำมครบถ้ วน/บันทึกข้ อมูล17,000.00

17,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยเอกชัย แสงเจือ

17,000.00

นำยเอกชัย แสงเจือ

17,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.ย 126/2562
ลงวันที่ 13 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
14

จ้ ำง Scanning เอกสำร

232,725.00

232,725.00

เฉพำะเจำะจง

บจ. กรุงเทพคลังเอกสำร

232,725.00

บจ. กรุงเทพคลังเอกสำร

232,725.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 128/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 16 พ.ย. 2561

ประมำณ

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

15

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

เช่ำสถำนทีจ่ ดั เก็บและบริหำรเอกสำร88,221.00
พย.

88,221.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย. 129/2562
ลงวันที่ 16 พ.ย. 2561

บจ. กรุงเทพคลังเอกสำร

88,221.00

บจ. กรุงเทพคลังเอกสำร

88,221.00

ประมำณ

16

เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ

10,000.00

10,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยวรโชติ จันทรำสกุล

10,000.00

นำยวรโชติ จันทรำสกุล

10,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.ย. 131/2562
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
17

18

อนุมตั ิจ้ำงซ่อมไฟและซ่อมพัดลม

อนุมตั ิจ้ำงบริ ษัท รับ-ส่งเอกสำร
ทะเบียนตำรับยำ

7,600.00

343,000.00

7,600.00

343,000.00

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรณ์ ขันถม

บจ. ดีเอชแอ ดิสทริบวิ ชัน่

7,600.00

343,000.00

นำยไพฑูรณ์ ขันถม

7,600.00

บจ. ดีเอชแอ ดิสทริบวิ ชัน่

343,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 132/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย. 132.1/2562
ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561

ประมำณ
19

ดำเนินกำรแปลกฏหมำย

100,000.00

100,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส. ธิรำพร ไตรวชิรำงกูร

100,000.00

นส. ธิรำพร ไตรวชิรำงกูร

100,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย. 133/2562
ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561

20

จ้ ำงถ่ำยเอกสำรประอบกำรประชุม 26,400.00
.

26,400.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน เอ เอส ก็อบปี ้

26,400.00

ร้ ำน เอ เอส ก็อบปี ้

26,400.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย.134/2562
ลงวันที่ 22 พ.ย. 2561

.

ประมำณ

21

จัดทำข้ อมูลยำ ประเมินข้ อมูลยำฯ 78,000.00

78,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยจำรุต สงครำมสงค์

78,000.00

นำยจำรุต สงครำมสงค์

78,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 135/2562

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561

ประมำณ

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

22

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จัดทำข้ อมูลประกอบกำรปรับปรุง 78,000.00
บัญชียำหลักฯ

78,000.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย.136/2562
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561

นส. วรกสนดำ เอื ้อจรัสพันธุ์

78,000.00

นส. วรกสนดำ เอื ้อจรัสพันธุ์

78,000.00

ประมำณ
23

จัดทำกำรทบทวนวรรณกรรมต้ นทุน 60,000.00
ประสิทธิฯ

60,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสุรศักดิ์ เสำแก้ ว

60,000.00

นำยสุรศักดิ์ เสำแก้ ว

60,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย.137/2562
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561

ประมำณ
24

ดำเนินกำรศึกษำข้ อมูลควำมปลอดภั100,000.00
ยฯ

100,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส. นัฏฐ์ ภสั สร ชำติสมั ปั นน์

100,000.00

นส. นัฏฐ์ ภสั สร ชำติสมั ปั นน์

100,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.ย. 138/2562
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
25

ดำเนินกำรสืบค้ น รวบรวมมติ
คณะรรมกำรยำฯ

40,000.00

40,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยทศพล ไวยสิทธิ์

40,000.00

นำยทศพล ไวยสิทธิ์

40,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย.139/2562
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561

26

ดำเนินกำรจัดทำข้ อมูลกำรประชุมฯ 30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส. ลลิตำ แนะกระโทก

30,000.00

นส. ลลิตำ แนะกระโทก

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย. 140/2562
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561

27

รำยงำนผลกำรพิจำรณำอนุมตั ิจ้ำงติด44,940.00
ตังกระเบื
้
อง แก้ ไขโคมไฟ
ติดวอลเปเปอร์

44,940.00

เฉพำะเจำะจง

บจ. อำชำ

44,940.00

บจ. อำชำ

44,940.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย. 141/2562
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2561

ประมำณ
28

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

12,980.00

12,980.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน เอเอส ก็อบปี ้

12,980.00

ร้ ำน เอเอส ก็อบปี ้

12,980.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย. 142/2562
ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
29

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จัดทำสืบค้ นข้ อมูลยำ และเปรียบเทีย24,000.00
บฯ

30

จัดทำเอกสำร และบันทึกข้ อมูล

31

จัดจ้ ำงทำภุงผ้ ำสปั นบอนด์

24,000.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.ย. 143/2562

นส. อัญมณี สินเจริญ

24,000.00

นส. อัญมณี สินเจริญ

24,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561

12,000.00

12,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส. ปองจิตร์ ผ่ำนสันเทียะ

12,000.00

นส. ปองจิตร์ ผ่ำนสันเทียะ

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย. 144/2562
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561

199,992.00

199,992.00

เฉพำะเจำะจง

หจก. นัทนิต แบ๊ กเฮ้ ำส์

199,992.00

หจก. นัทนิต แบ๊ กเฮ้ ำส์

199,992.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.ย.145/2562
ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

ประมำณ
32

จัดจ้ ำงซ่อมรถ นง 5821

23,816.06

23,816.06

เฉพำะเจำะจง

บจ. สยำมพระรำม 5

23,816.06

บจ. สยำมพระรำม 5

23,816.06

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.ย. 146/2562
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561

33

จ้ ำงซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

12,947.00

12,947.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

12,947.00

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

12,947.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจ.ย. 147/2562
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
ชื่อหน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 3 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่

1

งำนทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง
จ้ ำงซ่อมเครื่ องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หมำยเลข
ครุภณ
ั ฑ์ ต.3/57 คพ ,
ต1/60 พนส

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

รำคำกลำง

11,000.00

11,000.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ

รำยชื่อ
วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีเ่ สนอ
11,000.00

รำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง
11,000.00
ร้ ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป
โดยใช้ เกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่
เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
ตจ 34/62 ลว.13 พฤศจิกำยน 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

2

3

4

5

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
41,216.40

(บำท)
41,216.40

จ้ ำงบำรุงรักษำระบบ
ปรับอำกำศและระบำย
อำกำศคลังเก็บรักษำ
ยำเสพติดให้ โทษของ
กลำง

98,800.00

จ้ ำงบริกำรบำรุงรักษำ
เครื่ องฟอกอำกำศ
(คลังของกลำง)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยแม็กซ์ จำกัด

41,216.40

บริษัท ไทยแม็กซ์ จำกัด

41,216.40

โดยสรุป
มีคณ
ุ ภำพและกำรบริกำรดี

98,800.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เมเจอร์ แอร์ คอนดิชนั่ นิ่ง
จำกัด

98,800.00

บริษัท เมเจอร์ แอร์ คอนดิชนั่ นิ่ง
จำกัด

98,800.00

มีคณ
ุ ภำพและกำรบริกำรดี

ตจ 36/62 ลว.15 พฤศจิกำยน 2561

8,667.00

8,667.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อี.เอ.คิว.มำเก็ตติ ้ง จำกัด

8,667.00

บริษัท อี.เอ.คิว.มำเก็ตติ ้ง จำกัด

8,667.00

มีคณ
ุ ภำพและบริกำรดี

ตจ 37/62 ลว.19 พฤศจิกำยน 2561

จ้ ำงสอบเทียบเครื่ องชัง่
จำนวน 6 เครื่ อง

39,290.40

39,290.40

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เมทเลอร์ โทเลโด
(ประเทศไทย)

39,290.40

บริษัท เมทเลอร์ โทเลโด(ประเทศ
ไทย)

39,290.40

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ตจ 38/62 ลว.19 พฤศจิกำยน 2561

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 19 รำยกำร

47,046.83

47,046.83

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน กิจเจริญกำรค้ ำ

47,046.83

ร้ ำน กิจเจริญกำรค้ ำ

47,046.83

โดยใช้ เกณฑ์รำคำและ
ตซ 6/62 ลว.19 พฤศจิกำยน 2561
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่
เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี
เพียงพอตำมควำมต้ องกำรใช้ งำน
และเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงำน

จ้ ำงบุคคลภำยนอกมำ
ปฎิบตั ิงำน

55,000.00

55,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวำรินทร์ เอื ้อวงค์เสถียร

55,000.00

นำยวำรินทร์ เอื ้อวงค์เสถียร

55,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน รำคำไม่เกิน ตจ 39/62 ลว.27 พฤศจิกำยน 2561
งบประมำณ

จ้ ำงฉีดพ่น อบ ฆ่ำเชื ้อ
รำในคลังเก็บรักษำยำ
เสพติดให้ โทษของกลำง

6

7

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ตจ 35/62 ลว.15 พฤศจิกำยน 2561

แบบ สขร. ๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อ/จัดจ้ ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน.........2561................................
(ชื่อหน่วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่......4.....เดือน…......ธันวำคม..........พ.ศ..............2561..............

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

1

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

14,200

14,200

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

14,200

2

จ้ ำงเหมำรถตู้ปรับ
อำกำศ

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

10,000

3

จ้ ำงเปลีย่ นกระจก
หน้ ำรถและติดฟิ ลม์
นจ1284

14,000

14,000

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

14,000

4

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ
พร้ อมพนักงำนขับรถ

72,000

72,000

เฉพำะเจำะจง

บ.ธนัชวิชญ์แทรเวล
กรุ๊ป จก.

72,000

5

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

5,380

5,380

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

5,380

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

14,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.160/62

5 พฤศจิกำยน 2561

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

10,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.161/62

7 พฤศจิกำยน 2561

14,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.162/62

9 พฤศจิกำยน 2561

72,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.163/62

9 พฤศจิกำยน 2561

5,380

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.164/62

9 พฤศจิกำยน 2561

บจ.อ.165/62

9 พฤศจิกำยน 2561

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

บ.ธนัชวิชญ์แทรเวล กรุ๊ป
จก.

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

6

จ้ ำงพิมพ์โปสเตอร์

5,992

5,992

เฉพำะเจำะจง

พีแอนด์พี ปริ น้ ติ ้งพรีเพลส

5,992

พีแอนด์พี ปริ น้ ติ ้งพรีเพลส

5,992

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

7

จ้ ำงทำโล่ห์

5,938.50

5,938.50

เฉพำะเจำะจง

บ.พรีมำ่ อวอร์ ด

5,938.50

บ.พรีมำ่ อวอร์ ด

5,938.50

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.166/62

9 พฤศจิกำยน 2561

8

จ้ ำงสอบเทียบและ
ปรับเทียบเครื่ อง
I-reader

74,400

74,400

เฉพำะเจำะจง

74,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.167/62

9 พฤศจิกำยน 2561

9

จ้ ำงทำตรงยำง

5,380

5,380

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

5,380

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

5,380

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.168/62

12 พฤศจิกำยน 2561

10

จ้ ำงซ่อมแซม
เครื่ องปรับอำกำศ

1,605

1,605

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

1,605

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

1,605

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.169/62

12 พฤศจิกำยน 2561

11

จ้ ำงปิ ดช่องทำงเดิน
ของหนู

2,568

2,568

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

2,568

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

2,568

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.170/62

12 พฤศจิกำยน 2561

12

จ้ ำงพิมพ์หนังสือ

150,000

150,000

เฉพำะเจำะจง

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

150,000

บ.คิวคัมเบอร์ ฯ

150,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.171/62

12 พฤศจิกำยน 2561

สถำบันนวัตกรรม กำร
เรียนรู้ ม.มหิดล

74,400

สถำบันนวัตกรรม กำร
เรียนรู้ ม.มหิดล

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

13

จ้ ำงสอบเทียบเครื่ องวัด
โพล่ำ

33,705

33,705

เฉพำะเจำะจง

บ.ทีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จก.

33,705

บ.ทีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จก.

33,705

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.172/62

14 พฤศจิกำยน 2561

14

จ้ ำงซ่อมรถยนต์
นง-6623

26,450.40

26,450.40

เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมพระรำม5

26,450.40

บ.สยำมพระรำม5

26,450.40

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.173/62

15 พฤศจิกำยน 2561

15

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศไป
จ.เชียงรำย

2,800

2,800

เฉพำะเจำะจง

นำยประทีป ชีรวรุตม์

2,800

นำยประทีป ชีรวรุตม์

2,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.174/62

16 พฤศจิกำยน 2561

16

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

1,540

1,540

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

1,540

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

1,540

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.175/62

21 พฤศจิกำยน 2561

17

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

3,000

3,000

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

3,000

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

3,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.176/62

21 พฤศจิกำยน 2561

บจ.อ.177/62

22 พฤศจิกำยน 2561

18

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

10,500

3,000

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

10,500

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

10,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

19

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำปฏิบตั ิงำน

100,000

100,000

เฉพำะเจำะจง

นำยไกรสิทธ์ ตันติศิรินทร์

100,000

นำยไกรสิทธ์ ตันติศิรินทร์

100,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.178/62

26 พฤศจิกำยน 2561

20

จ้ ำงเดินสำยไฟ

6,420

6,420

เฉพำะเจำะจง

บ.ซันไชน์

6,420

บ.ซันไชน์

6,420

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.179/62

27 พฤศจิกำยน 2561

21

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

30,000

30,000

เฉพำะเจำะจง

นำยกรนัย พิมพสุรกะ

30,000

นำยกรนัย พิมพสุรกะ

30,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.180/62

27 พฤศจิกำยน 2561

22

จ้ ำงซ่อมคอมฯ

1,926

1,926

เฉพำะเจำะจง

บ.ซันไชน์ฯ

1,926

บ.ซันไชน์ฯ

1,926

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.181/62

28 พฤศจิกำยน 2561

23

จ้ ำงรถตู้

2,200

2,200

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,200

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.182/62

28 พฤศจิกำยน 2561

24

จ้ ำงเปลีย่ นเบรคเกอร์
แอร์

2,354

2,354

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

2,354

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

2,354

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.183/62

28 พฤศจิกำยน 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

25

26

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

จ้ ำงปิ ดช่องทำงเดิน
ของหนู

856

856

เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

856

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

856

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.184/62

28 พฤศจิกำยน 2561

จ้ ำงรถตู้

2,800

2,800

เฉพำะเจำะจง

นำยอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

2,800

นำยอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

2,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บจ.อ.185/62

30 พฤศจิกำยน 2561

บจ.อ.186/62

30 พฤศจิกำยน 2561

บจ.อ.187/62

30 พฤศจิกำยน 2561

27

จ้ ำงรถตู้

16,000

16,000

เฉพำะเจำะจง

นำยฉัตรชับ บรรจง

16,000

นำยฉัตรชัย บรรจง

16,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

28

จ้ ำงรถตู้

2,200

2,200

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,200

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

2,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

29

ซื ้อวัสดุคอมฯ

79,500

79,500

เฉพำะเจำะจง

บ.วิบลู กิจ

79,500

บ.วิบลู กิจ

79,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.8/61

1 พฤศจิกำยน 2561

บซ.อ.9/61

8 พฤศจิกำยน 2561

30

ซื ้อวัสดุ

4,885.62

4,885.62

เฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ ำ

4,885.62

กิจเจริญกำรค้ ำ

4,885.62

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

31

ซื ้อตลับหมึกโทนเนอร์
และตลับหมึกอิงค์เจ็ท

22,595.01

22,595.01

เฉพำะเจำะจง

บ.ซีโอแอล จก.(มหำชน)

22,595.01

บ.ซีโอแอล จก.(มหำชน)

22,595.01

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.10/61

9 พฤศจิกำยน 2561

32

ซื ้อน ้ำยำ I-reaget

58,500

58,500

เฉพำะเจำะจง

สถำบันนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ ม.มหิดล

58,500

58,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.11/61

9 พฤศจิกำยน 2561

33

ซื ้อชุดตรวจสอบสำร
แอลฟลำทอกซิน

18,725

18,725

เฉพำะเจำะจง

บ.สยำมอินเตอร์ ครอลิตี ้ จก.

18,725

บ.สยำมอินเตอร์ ครอลิตี ้ จก.

18,725

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.12/61

12 พฤศจิกำยน 2561

34

ซื ้อชุดตรวจสอบยำฆ่ำ
แมลง

50,000

50,000

เฉพำะเจำะจง

ห้ ำงจีทีพำณิชย์

50,000

ห้ ำงจีทีพำณิชย์

50,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.13/61

12 พฤศจิกำยน 2561

35

ซื ้อชุดตรวจสอบเพื่อใช้
ในห้ องปฎิบตั ิงำน

21,590

21,590

เฉพำะเจำะจง

บ.บีสมำร์ ท ซำยเอ็นซ์ จก.

21,590

บ.บีสมำร์ ท ซำยเอ็นซ์ จก.

21,590

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.14/61

12 พฤศจิกำยน 2561

36

ซื ้อชุดตรวจสอบเพื่อใช้
ตรวจวิเครำะห์ใน
ห้ องปฏิบตั ิกำร

37,910.10

37,910.10

เฉพำะเจำะจง

บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง
(ไทยแลนด์) จก.

37,910.10

37,910.10

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.15/61

14 พฤศจิกำยน 2561

สถำบันนวัตกรรม
เรียนรู้ ม.มหิดล

กำร

บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทย
แลนด์) จก.

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

37

ซื ้อชุดทดสอบในอำหำร

12,910

12,910

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรเภสัชกรรม

12,910

องค์กำรเภสัชกรรม

12,910

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.16/61

14 พฤศจิกำยน 2561

38

ซื ้อชุดทดสอบสำรเร่ง
เนื ้อแดง

47,600

47,600

เฉพำะเจำะจง

บ.แอฟฟิ นิเท็ค จก.

47,600

บ.แอฟฟิ นิเท็ค จก.

47,600

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.17/61

15 พฤศจิกำยน 2561

บซ.อ.18/61

22 พฤศจิกำยน 2561

39

ซื ้อสำรเคมี

25,642.55

25,642.55

เฉพำะเจำะจง

บ.ทีทีเคซำยเอนซ์

25,642.55

บ.ทีทีเคซำยเอนซ์

25,642.55

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

40

ซื ้อวัสดุห้องปฏิบตั ิกำร

6,189.95

6,189.95

เฉพำะเจำะจง

หจก.แสงวัฒนไพศำล

6,189.95

หจก.แสงวัฒนไพศำล

6,189.95

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.19/61

22 พฤศจิกำยน 2561

41

ซื ้อวัสดุคอมฯ (หมึก)

97,200

97,200

เฉพำะเจำะจง

บ.วิบลู กิจ

97,200

บ.วิบลู กิจ

97,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.20/61

23 พฤศจิกำยน 2561

84,516.09

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน วงเงิน
งบประมำณ

บซ.อ.21/61

28 พฤศจิกำยน 2561

42

ซื ้อวัสดุสำนักงำน

84,516.09

84,516.09

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนคุ้มแก้ ว

84,516.09

ร้ ำนคุ้มแก้ ว

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
สำนักด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง

1

ซื ้อตู้เย็น ด่ำนอำหำร
และยำท่ำอำกำศยำน
หำดใหญ่

9,400

9,400

เฉพำะเจำะจง บริษัท สงวนพำณิชย์ เอวี จำกัด

8,990 บริษัท สงวนพำณิชย์ เอวี จำกัด

8,990

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.29/62 ลว 1 พ.ย. 61

2

ซื ้อตู้เย็น ด่ำนอำหำร
และยำเชียงของ

25,000

25,000

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทวียนต์มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด

24,900 บริษัท ทวียนต์มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด

24,900

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.31/62 ลว 6 พ.ย. 61

3

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
ด่ำนอำหำรและยำท่ำ
อำกำศยำนหำดใหญ่
และด่ำนอำหำรและยำ
ท่ำเรื อน ้ำลึกสงขลำ

85,700

85,700

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สรวีย์ออฟฟิ ศ เฟอร์ นิเจอร์
จำกัด

70,800

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.32/62 ลว 6 พ.ย. 61

บริษัท สรวีย์ออฟฟิ ศ
เฟอร์ นิเจอร์ จำกัด

70,800

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
30,000
27,500

รำคำกลำง
(บำท)
30,000
27,500

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจด.87/62 ลว 1 พ.ย. 61

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด. 88/62 ลง 16 พ.ย. 61

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ทิพวรรณ ฟั กอิน

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ธติยำรัตน์ นันตะเวช

12,400.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

124,000.00

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

124,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.30/62

วันที่ 5 พ.ย. 61

45,800.00

45,800.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไทยพัฒนำครุภณ
ั ฑ์
จำกัด

45,800.00

บริษัท ไทยพัฒนำครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

45,800.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.34/62

วันที่ 9 พ.ย. 61

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

40,700.00

40,700.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไทยพัฒนำครุภณ
ั ฑ์
จำกัด

40,700.00

บริษัท ไทยพัฒนำครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

40,700.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.35/62

วันที่ 9 พ.ย. 61

9

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

51,400.00

51,400.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไทยพัฒนำครุภณ
ั ฑ์
จำกัด

51,400.00

บริษัท ไทยพัฒนำครุภณ
ั ฑ์ จำกัด

51,400.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.36/62

วันที่ 9 พ.ย. 61

10

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

8,000.00

8,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพำเวอร์ คอมม์ เอ็น
จิเนียริ ง จำกัด

8,000.00

บริษัท เพำเวอร์ คอมม์ เอ็นจิเนีย
ริง จำกัด

8,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.37/62

วันที่ 9 พ.ย. 61

11

ซื ้อชุดทดสอบอำหำร

99,200.00

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรเภสัชกรรม

99,200.00

องค์กำรเภสัชกรรม

99,200.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.33/62 ลว 9 พ.ย. 61

12

จ้ ำงทำกันสำด ด่ำน
อำหำรและยำแม่สำย

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยพงษ์ พนัส เชื ้อเจ็ดตน

45,000.00

นำยพงษ์ พนัส เชื ้อเจ็ดตน

45,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.89/62 ลว 22 พ.ย. 61

13

เช่ำสถำนทีจ่ ดั เก็บ
เอกสำรและบริ หำร
เอกสำร
(พ.ย. 61)

59,514.00

59,514.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร
จำกัด

59,514.00

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

59,514.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บจ.ด.87(1)/62
ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561

14

ซื ้อวัสดุสำนักงำนและ
วัสดุงำนบ้ ำนงำนครัว

103,775.00

103,775.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้ เซอร์ วสิ
จำกัด

103,775.00

บริษัท ป.รำชำ ออโต้ เซอร์ วสิ
จำกัด

103,775.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บซ.ด.38/62
ลงวันที่ 12 พ.ย. 2561

15

ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำร

46,010.00

46,010.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย
จำกัด

46,010.00

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย
จำกัด

46,010.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่ บซ.ด.39/62
ลงวันที่ 12 พ.ย. 2561

4

ผู้ชว่ ยเจ้ ำหน้ ำที่

5

ผู้ชว่ ยเจ้ ำหน้ ำที่

6

เปลีย่ นยำงรถยนต์ บน
3917

12,400.00

7

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

8

99,200.00

30,000
27,500

น.ส.ทิพวรรณ ฟั กอิน
น.ส.ธติยำรัตน์ นันตะเวช

30,000
27,500

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 256๑
ชื่อหน่วยงำน......สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ .......
วันที่ ๕ เดือน ธันวำคม พ.ศ. 256๑

ลำดับที่

งำนทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ะซื ้อหรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

๑

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุ
สำนักงำน
ประกอบกำรประชุม

2,400.00

2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน เอส. เอส. สเตชัน่ เนอรี่
เสนอรำคำ ๒,๔๐๐ บำท

๒

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อกล่อง
บรรจุเอกสำร

15,515.00

15,515.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร
จำกัด เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕
บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง

ร้ ำน เอส. เอส. สเตชัน่ เนอรี่
เสนอรำคำ ๒,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บซ.พ.๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร
จำกัด เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บซ.พ.๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
25,359.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
25,359.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด พระนครออ
โต้ แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙
บำท

รำคำกลำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๓

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำง
ดำเนินกำรเกี่ยวกับ
รถยนต์ต้ ู หมำยเลข
ทะเบียน นง 6617

๔

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วน
รำชกำร

54,000.00

54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๕๔,๐๐๐ บำท

นำยสมรักษ์ สำรภี เสนอรำคำ
๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๔๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๕

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วน
รำชกำร

54,000.00

54,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิตำ วสุนธรำนิติ
กุล เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณฑิตำ วสุนธรำนิติกลุ
เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๔๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๖

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำ
ปฏิบตั ิงำนของส่วน
รำชกำร

63,900.00

63,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ไม่เกิน
รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ ำงงำน

บจ.พ.๔๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๗

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงถ่ำย
เอกสำรประกอบกำร
ประชุม

344.00

344.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๘

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงวำง
ท่อประปำ

16,000.00

16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์
เนชันแนล จำกัด เสนอรำคำ
๑๖,๐๐๐ บำท

บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์ เนชันแนล
จำกัด เสนอรำคำ ๑๖,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๓พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๙

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงเหมำ
รถยนต์ต้ ปู รับอำกำศ
พร้ อมพนักงำนขับรถ

8,400.00

8,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๑๐

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงถ่ำย
เอกสำรประกอบกำร
ประชุม

6,300.00

6,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๔๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

๑๑

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงถ่ำย
เอกสำรประกอบกำร
ประชุม

4,328.00

4,328.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้
เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๕๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด พระนครออโต้
แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙ บำท

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
๑๒

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงเหมำ
รถยนต์ต้ ปู รับอำกำศ
พร้ อมพนักงำนขับรถ

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
28,900.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
28,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

รำคำกลำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๕๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
เกณฑ์รำคำ

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ ะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

จ้ ำงเปลีย่ นฝำครอบวำล์ว นง66298,741.90

8,741.90

เฉพำะเจำะจง

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 7 ธันวำคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่อ
บริษัท สยำมพระรำม5 จำกัด
(สำนักงำนใหญ๋)

รำคำทีเ่ สนอ
8,741.90

รำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง
บริษัท สยำมพระรำม5 จำกัด
8,741.90

หมำยเหตุทคี่ ดั เลือก
โดยสรุป
- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรือจ้ ำง
คบจ.17/2561 ลว.21 พย.61

ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

2

ซื ้อกระเป๋ ำใส่เอกสำร

20,000.00

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด
(สำนักงำนใหญ่)

20,000.00

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด
(สำนักงำนใหญ่)

20,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

คบซ.5/2562 ลว.14 พย.61

3

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 17 รำยกำร
21,229.87

21,229.87

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน กิจเจริญกำรค้ ำ

21,229.87

ร้ ำน กิจเจริญกำรค้ ำ

21,229.87

- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ

คบซ.6/2562 ลว.30 พย.61

ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ ำงซ่อมแซม รื อ้ ถอน
ขนย้ ำยและติดตัง้
เครื่ องปรับอำกำศ ส.
3/54 อ.

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

12,412.00

12,412.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
ชื่อหน่วยงำน......สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง
รำยชื่อ

เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

รำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก

12,412 บำท ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

รำคำทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

12,412 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 41/2562
ลว. 12 พ.ย.61

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

2

3

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรอบรม
ประชุม

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
7,500.00

รำคำกลำง
(บำท)
7,500.00

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง สำมชัย 2017

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
7,500 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ

7,500 บำท สำมชัย 2017

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 42/2562
ลว. 21 พ.ย. 61

จ้ ำงทำกระเป๋ ำใส่เอกสำร

9,000.00

9,000.00

เฉพำะเจำะจง หจก.นัทนิต แบ็กเฮำท์

9,000 บำท หจก.นัทนิต แบ็กเฮำท์

9,000 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ธ.ค.61-ม.ค.62)31,800.00

31,800.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ งำมวัน

31,800 บำท

น.ส.เบญจวรรณ งำมวัน

31,800 บำท

-ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่ จ้ ำง บจส.44/2562
ลว.27 พ.ย.61

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน (ธ.ค.61-ม.ค.62)45,300.00

45,300.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรภัสสร รอดทอง

45,300 บำท

น.ส.ศิรภัสสร รอดทอง

45,300 บำท

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

3,690 บำท

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

3,690 บำท

-ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน
- รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่ จ้ ำง บจส.45/2562
ลว.27 พ.ย.61
รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่ จ้ ำง บจส.46/2562
ลว.27 พ.ย.61

4

5

6

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

จ้ ำงทำตรำยำง

3,690.00

3,690.00

7

จ้ ำงทำสติกเกอร์

492,200.00

492,200.00

จ้ ำงทำกระเป๋ ำใส่
เอกสำร

27,000.00

27,000.00

8

บ.เวลท์ ครี เอชัน่ แอนด์ เทรดดิ ้ง จำกัด 492,200 บำท
เฉพำะเจำะจง บ.แม็กเน็ต จำกัด
502,900 บำท
บ.อันล๊ อกแอดเวอร์ ไทด จำกัด
524,300 บำท
เฉพำะเจำะจง หจก.นัทนิต แบ็กเฮำท์
27,000 บำท

บ.เวลท์ ครี เอชัน่ แอนด์
เทรดดิ ้ง จำกัด

492,200 บำท

รำคำไม่เกินงบประมำณ

หจก.นัทนิต แบ็กเฮำท์

27,000 บำท

รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง บจส. 43/2562
ลว. 21 พ.ย..61

ใบสัง่ จ้ ำง บจส.47/2562
ลว.27 พ.ย.61

ใบสัง่ จ้ ำง บจส.48/2562
ลว.28 พ.ย.61
แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน .พฤศจิกำยน 2561
(ชื่อหน่วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย)

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

1

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยบริ หำร

2

กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย
พย.61 - กพ.62
จ้ ำงทำกระเป๋ ำใส่เอกสำร

48,000.00

67,500.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

48,000.00 เฉพำะเจำะจง

67,500.00 เฉพำะเจำะจง

450 ใบ
3

4

จ้ ำงทำตรำยำง 10 รำยกำร

ซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

4,990.00

1,819.00

วันที่ ......30..... เดือน ..พฤศจิกำยน..... พ.ศ. 2561
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

4,990.00 เฉพำะเจำะจง

1,819.00 เฉพำะเจำะจง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

นส.มัลลิกำ กันทำ

นส.มัลลิกำ กันทำ

= 48,000 บำท

= 48,000 บำท

- ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
- รำคำในวงเงินงบประมำณ
บจ.ว. 17/2562 ลว. 1 พย.61

หจก.นัทนิต แบ๊ กเฮ้ ำส์

หจก.นัทนิต แบ๊ กเฮ้ ำส์

- รำคำในวงเงินงบประมำณ

= 67,500 บำท

= 67,500 บำท

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

= 4,990 บำท

= 4,990 บำท

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
บจ.ว. 18/62 ลว.30 พย.61

- รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่
บจ.ว. 19/62 ลว.30 พย.61

- รำคำในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ จ้ ำง เลขที่

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

วอ. 3/53 ป.
5

จัดซื ้อวัสดสำนักงำน
15 รำยกำร

24,916.02

24,916.02 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

= 1,819

= 1,819

กิจเจริ ญกำรค้ ำ
= 24,916.02

กิจเจริ ญกำรค้ ำ
= 24,916.02

- รำคำในวงเงินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.ว. 20/62 ลว.30 พย.61
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บซ.ว. 4/62 ลว.30 พย.61

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน 2561..................
(ชื่อหน่วยงำน)....ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)......
วันที่...30.....เดือน...พฤศจิกำยน..พ.ศ....2561..
ลำดับที่

งำนจัดซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

1

รำยงำนจัดจ้ ำงเฝ้ำระวัง
โฆษณำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

80,000.00

80,000.00

รำยงำนจัดจ้ ำงเฝ้ำระวัง
โฆษณำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

110,000.00

110,000.00

จัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด

จัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เสนอรำคำ 110,000 บำท

ทำงสือ่
วิทยุกระจำยเสียง
ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ 2562 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง
3

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

เสนอรำคำ 80,000 บำท

ทำงสือ่ โทรทัศน์
ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ 2562 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง
2

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

จัดจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำทีเ่ หมำปฏิบตั ิงำน20,000.00

20,000.00

จัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำวนำรีรัตน์ เสถียรสุนทร
เสนอรำคำ 20,000 บำท

4

จัดจ้ ำงทำตรำยำง

7,270.00

7,270.00

จัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

เสนอรำคำ 7,270 บำท

5

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน

38,363.29

38,363.29

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จำกัด

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซื ้อหรือจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป

เลขทีห่ รือวันทีข่ องสัญญำหรือข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรือจ้ ำง
บจ.ศรป. 1/2562

บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

รำคำจ้ ำง 80,000 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 2/2562

รำคำจ้ ำง 110,000 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561

นำงสำวนำรีรัตน์ เสถียรสุนทร

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 25/2562

รำคำจ้ ำง 20,000 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561

ร้ ำน จ.ชื่นพำณิชย์

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่
เป็ นมำตรฐำน

บจ.ศรป. 26/2562

รำคำจ้ ำง 7,270 บำท

และคุณภำพดี เพียงพอตำม
ควำมต้ องกำรใช้ งำนและ
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงำน

ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561

บริษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จำกัด

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.ศรป. 5/2562

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

เสนอรำคำ 38,363.29 บำท

รำคำจ้ ำง 38,363.29 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
36,000.- บำท

รำคำกลำง
(บำท)
36,000.- บำท

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง

กองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
สสผ. จ 30/2562
5 พ.ย.61

1

จ้ ำงจัดทำงำนด้ ำน
ประชำสัมพันธ์และ
ให้ บริ กำรข้ อมูล

2

จ้ ำงจัดทำงำนด้ ำนสำร
บรรณและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมฯ

18,000.- บำท

18,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สำวิกำ ศรีอนุ่ ดี
รำคำทีเ่ สนอ 18,000.- บำท

น.ส.สำวิกำ ศรีอนุ่ ดี
รำคำทีจ่ ้ ำง 18,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สสผ. จ 31/2562
7 พ.ย.61

3

จ้ ำงจัดทำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
และเอกสำรเกี่ยวกับ
กำรเงิน

19,000.- บำท

19,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์ เกิดศรี
รำคำทีเ่ สนอ 19,000.- บำท

น.ส.เสำวลักษณ์ เกิดศรี
รำคำทีจ่ ้ ำง 19,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สสผ. จ 32/2562
7 พ.ย.61

4

จ้ ำงจัดทำข้ อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อ
สนับสนุนกำรให้
คำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

42,000.- บำท

42,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พุทธพร กนกอังกูร
รำคำทีเ่ สนอ 42,000.- บำท

น.ส.พุทธพร กนกอังกูร
รำคำทีจ่ ้ ำง 42,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สสผ. จ 33/2562
7 พ.ย.61

5

จ้ ำงจัดทำข้ อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อ
สนับสนุนกำรให้
คำปรึกษำผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

42,000.- บำท

42,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.จิดำภำ คงประดิษฐ์
รำคำทีเ่ สนอ 42,000.- บำท

น.ส.จิดำภำ คงประดิษฐ์
รำคำทีจ่ ้ ำง 42,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สสผ. จ 34/2562
7 พ.ย.61

6

จ้ ำงจัดทำข้ อเสนอและ
คำแนะนำทีเ่ กี่ยวกับ
กำรอนุญำตผลิตภัณฑ์
อำหำร

90,000.- บำท

90,000.- บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

นำงมำลี จิรวงศ์ศรี
รำคำทีจ่ ้ ำง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

สสผ. จ 35/2562
7 พ.ย.61

น.ส.กมลชนก วุฒิญำโณ
รำคำทีเ่ สนอ 36,000.- บำท

น.ส.กมลชนก วุฒิญำโณ
รำคำทีจ่ ้ ำง 36,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

ลำดับที่ งำนทีจ่ ดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
7

จ้ ำงจัดทำข้ อเสนอและ
คำแนะนำทีเ่ กี่ยวกับ
กำรจดแจ้ งเครื่ องสำอำง

วงเงินทีจ่ ดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
90,000.- บำท

(บำท)
90,000.- บำท

วิธีซื ้อหรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื ้อหรื อจ้ ำง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
สสผ. จ 35/2562
27 พ.ย.61

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงคุณภร ตั ้งจุฑำชัย
รำคำทีเ่ สนอ 90,000.- บำท

นำงคุณภร ตั ้งจุฑำชัย
รำคำทีจ่ ้ ำง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำไม่
เกินวงเงินทีจ่ ะจ้ ำง

