
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

 - ไมมี่ผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในเดือน พฤศจิกำยน 61 -

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 เชำ่รถตู้ 4,000 บ. 4,000/2 วนั เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 4,000 บ. นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 4,000 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทกึข้อควำม ที ่สธ 1014/497

ลงวนัที ่9 พ.ย. 61

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซอ่มเปลีย่นหลงัคำฯ 84,904.50 บำท 84,904.50 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 84,904.50 บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 84,904.50 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน สจ.เลขที ่70/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1  พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 189,000.-บำท 189,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลทิพย์ พุม่พึง่ 189,000.-บำท น.ส.กมลทิพย์ พุม่พึง่ 189,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 71/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่2 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 94,500.-บำท 94,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.อฉัรำ แสนกำวี 94,500.-บำท น.ส.อฉัรำ แสนกำวี 94,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 72/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุม่ตรวจสอบภำยใน......

วนัที่.....26...... เดือน....พฤศจิกำยน...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

ช่ือหน่วยงำน ........กลุม่พฒันำระบบบริหำร..........

วนัที ่1 เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคดัเลือกและ

และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่15 ธนัวำคม 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงปรับปรุงลำนจอดรถ 500,000.-บำท 500,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท งำมวงศ์วำน จ ำกดั 500,000.-บำท บริษัท งำมวงศ์วำน จ ำกดั 500,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 73/2562

ชัว่ครำว (ลำนดิน)ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 94,500.-บำท 94,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ปัทมวรรณ แซอ่ึง้ 94,500.-บำท น.ส.ปัทมวรรณ แซอ่ึง้ 94,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 74/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงปฏบิตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 94,500.-บำท 94,500.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 94,500.-บำท น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 94,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 75/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่5 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงท ำตรำยำงของฝ่ำยกำรคลงั6,630.-บำท 6,630.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 6,630.-บำท ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 6,630.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 76/2562

จ ำนวน 23 รำยกำร 50 อนั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่12 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฯ 199,800.-บำท 199,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค 199,800.-บำท ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค 199,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 77/2562

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 13,910.-บำท 13,910.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 13,910.-บำท ร้ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 13,910.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 78/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร ใช้งำน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่15 พ.ย. 2561

ห้องท ำงำนเลขำนกุำรกรม ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฯ 155,000.-บำท 155,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค 155,000.-บำท ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค 155,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 79/2562

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

11 จ้ำงท ำของทีร่ะลกึวนัคล้ำย 80,250.-บำท 80,250.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอ็น พรีเมียม กรุ๊ป 80,250.-บำท บริษัท พี.เอ็น พรีเมียม กรุ๊ป 80,250.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 80/2562

วนัสถำปนำครบรอบ 44 ปี จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 พ.ย. 2561

อย. ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงซอ่มรถยนต์ หมำยเลข 10,850.-บำท 10,850.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 10,850.-บำท ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 10,850.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 81/2562

ทะเบยีน นง.5933 นม. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงตกแตง่ซุ้ม วนัคล้ำย 20,600.-บำท 20,600.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำพร บรรจบรำช 20,600.-บำท นำงสำวนิภำพร บรรจบรำช 20,600.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 82/2562

วนัสถำปนำครบรอบ 44 ปี เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 พ.ย. 2561

อย. ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงจดัพิธีสงฆ์ วนัคล้ำย 102,000.-บำท 102,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ยิม้ขลิบ 102,000.-บำท นำยประพนัธ์ ยิม้ขลิบ 102,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 83/2562

วนัสถำปนำครบรอบ 44 ปี เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 พ.ย. 2561

อย. ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงซอ่มเปลีย่นสวติซ์ไฟห้อง 5,000.-บำท 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์กร เรืองมำก 5,000.-บำท นำยพงศ์กร เรืองมำก 5,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 84/2562

ควบคมุเสียงห้องประชมุชัน้ 1 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตัิงำน 21,000.-บำท 21,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวนทัยำ ขนัธ์วธิิ 21,000.-บำท นำงสำวนทัยำ ขนัธ์วธิิ 21,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 85/2562

ชมรมจริยธรรม อย. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 ซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองมิกซ์เสียง 112,232.30 บำท 112,232.30 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 112,232.30 บำท บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 112,232.30 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 11/2562

และเคร่ืองเลน่ CD แอพพลิเคชัน่ จ ำกดั แอพพลิเคชัน่ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

  



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

18 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 36,808.-บำท 36,808.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดบัเบิล้ เอ ดิจิตอลฯ 36,808.-บำท บริษัท ดบัเบิล้ เอ ดิจิตอลฯ 36,808.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 12/2562

แกรม A4 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่12 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน (โต๊ะพบั36,915.-บำท 36,915.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 36,915.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 36,915.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 15/2562

เอนกประสงค์) นำวำเฟอร์นิเจอร์ นำวำเฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ จ ำนวน 69,750.-บำท 69,750.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน Y&Y 69,750.-บำท ร้ำน Y&Y 69,750.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 16/2562

3 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงเติมเคร่ือง 5,617.50 บำท 5,617.50 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย - เยนเนอเรเตอร์ 5,617.50 บำท บริษัท ไทย - เยนเนอเรเตอร์ 5,617.50 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 17/2562

Generator เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 ซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัวฯ 5,880.-บำท 5,880.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั บ ีวำย 5,880.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั บ ีวำย 5,880.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 18/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร ออโต้ เซอร์วสิ จ ำกดั ออโต้ เซอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่22 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 ซือ้วสัดตุำ่งๆ จ ำนวน 30 48,190.-บำท 48,190.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั. 48,190.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั. 48,190.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 19/2562

รำยกำร บ ีวำย ซพัพลำย บ ีวำย ซพัพลำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ จ ำนวน 17,700.-บำท 17,700.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 17,700.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 17,700.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 20/2562

1 รำยกำร เซอร์วสิ จ ำกดั เซอร์วสิ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

    

  

  

  

  

  

    



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

25 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 38,200.-บำท 38,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั. 38,200.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั. 38,200.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 21/2562

7 รำยกำร บ ีวำย ซพัพลำย บ ีวำย ซพัพลำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 ซือ้ยำงรถยนต์ ให้กบัรถยนต์ 12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.-บำท ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 22/2562

หมำยเลขทะเบยีน นง -8115 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 พ.ย. 2561

นบ. ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 ซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ ให้กบั 3,700.-บำท 3,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 3,700.-บำท ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 3,700.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 23/2562

รถยนต์ หมำยเลขทะเบยีน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 พ.ย. 2561

นง -667 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงพิมพ์วำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลิตภณัฑ์232,000 232,000 เฉพำะเจำะจง หจก ส ำนกัพิมพ์กรำฟฟิค หจก ส ำนกัพิมพ์กรำฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.37/62

สขุภำพ แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 2 พฤศจิกำยน 2561

เสนอรำคำ 232,000 บำท รำคำจ้ำง 232,000 บำท ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 29,147.74                29,147.74              เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.38/62

เสนอรำคำ 29,147.74 บำท รำคำซือ้ 29,147.74 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 5 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน พฤศจิกำยน 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

3 ซือ้หนงัสืออ้ำงอิงในรูปแบบ USB Flash41,430.40                41,430.40              เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอลควอลิตี ้จ ำกดั บริษัท โกลบอลควอลิตี ้จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.39/62

Drive เสนอรำคำ 41,430.40 บำท รำคำซือ้ 41,430.40 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 5 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 ซือ้หมกึพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองปริน้เตอร์และ99,905.90                99,905.90              เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพร จ ำกดั บริษัท ทรัพย์อรุณพร จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.40/62

เคร่ืองโทรสำร เสนอรำคำ 99,905.90 บำท รำคำซือ้ 99,905.90 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 5 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงงำนติดตัง้ฟิลม์กรองแสงประต ู 11,235 11,235 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ำกดั บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.41/62

ห้อง 421,422,426 กอง ช. เสนอรำคำ 11,235 บำท รำคำจ้ำง 11,235 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 6 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงพิมพ์วำรสำรอำหำรและยำ 480,000 480,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์นทบู ีพบัลิชช่ิง จ ำกดั บริษัท บอร์นทบู ีพบัลิชช่ิง จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.42/62

ประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ 480,000 บำท รำคำจ้ำง 480,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 6 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 ซือ้หนงัสืออ้ำงอิง 36,320 36,320 เฉพำะเจำะจง หจก.บำงกอกเคมำร์ท หจก.บำงกอกเคมำร์ท โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.43/62

เสนอรำคำ 36,320 บำท รำคำซือ้ 36,320 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 6 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 ซือ้แฟลชไดร์ฟ 7,918 7,918 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงวฒันำไพศำล หจก.แสงวฒันำไพศำล โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.44/62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำ 7,918 บำท รำคำซือ้ 7,918 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่ 7 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 9,200 9,200 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.45/62

เสนอรำคำ 9,200 บำท รำคำจ้ำง 9,200 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่21 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเลม่เอกสำรประกอบ8,615.64                  8,615.64                เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.46/62

กำรอบรมหลกัสตูร ISO:9001:2015 เสนอรำคำ 8,615.64 บำท รำคำจ้ำง 8,615.64 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่22 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

11 จ้ำงพิมพ์สติก๊เกอร์ผู้ ป่วยแพ้ยำ 64,000 64,000 เฉพำะเจำะจง หจก ส ำนกัพิมพ์กรำฟฟิค หจก ส ำนกัพิมพ์กรำฟฟิค โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.47/62

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่23 พฤศจิกำยน 2561

เสนอรำคำ 64,000 บำท รำคำจ้ำง 64,000 บำท ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

12 ซือ้ (ตอ่อำยสุมำชิก) วำรสำรตำ่งประเทศ78,340 78,340 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกดั บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.48/62

เสนอรำคำ 78,340 บำท รำคำซือ้ 78,340 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่26 พฤศจิกำยน 2561

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

13 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเลม่แบบเก็บตวัอยำ่ง9,086.44                  9,086.44                เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้ 1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้ 1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.40/62

ผลิตภณัฑ์สขุภำพประจ ำปีงบประมำณ 2562 เสนอรำคำ 9,086.44 บำท รำคำจ้ำง 9,086.44 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที ่30 พฤศจิกำยน 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ของพสัดทุีเ่ป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซอ่มพร้อมเปลีย่นอปุกรณ์เคร่ืองปรับอำกำศ2,675 2,675 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที ่บจ.ศ. 13/2562

รำคำทีเ่สนอ 2,675 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 2,675 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่2 พฤศจิกำยน 2561

2 ซอ่มเปลีย่นหลอดโปรเจคเตอร์ 10,000 10,000 เฉพะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที ่บจ.ศ. 14/2562

แอฟพลิเคชัน่ จ ำกดั แอฟพลิเคชัน่ จ ำกดั ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่5 พฤศจิกำยน 2561

รำคำทีเ่สนอ 10,000 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 10,000 บำท

3 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 10,165 10,165 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่ซือ้ เลขที ่บช.ศ. 6/2562

เน็ตเวร์ิค จ ำกดั เน็ตเวร์ิค จ ำกดั ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่22 พฤศจิกำยน 2561

รำคำทีเ่สนอ 10,165 บำท รำคำทีเ่สนอ 10,165 บำท

4 จ้ำงให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ5,804,000 5,804,000 e-bidding บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที ่11/2562

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รำคำทีเ่สนอ 5,800,000 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 5,780,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่1 พฤศจิกำยน 2561

5 จ้ำงพฒันำระบบกำรยืน่ค ำขอและกำรออก480,000 480,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที ่12/2562

ใบอนญุำตให้มีไว้ครอบครองหรือให้ประโยชน์ แอฟพลิเคชัน่ จ ำกดั แอฟพลิเคชัน่ จ ำกดั ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ (เงินรำยได้ฯ)วนัที ่14 พฤศจิกำยน 2561

ซึง่วตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือ รำคำทีเ่สนอ 480,000 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 480,000 บำท

ประเภท 4 

6 จดัหำครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรทดแทน6,792,700 6,792,700 e-bidding บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำซือ้ เลขที ่2/2562

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (มหำชน) (มหำชน) ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่14 พฤศจิกำยน 2561

รำคำทีเ่สนอ 5,248,350 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 5,248,350 บำท

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน  2561

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ

วนัที ่ 30 พฤศจิกำยน 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่

และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

7 จ้ำงพฒันำระบบกำรจดักำรและเฝ้ำระวงั4,699,700 4,699,700 e-bidding บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที ่15/2562

ผลิตภณัฑ์สขุภำพของ อย. รำคำทีเ่สนอ 4,695,000 บำท รำคำทีต่กลงจ้ำง 4,680,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที ่23 พฤศจิกำยน 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1
ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 

จ ำนวน 11 รำยกำร
34,321.32 บำท

43,477.70 บำท 

รำคำทีเ่คยซือ้ครัง้

สดุท้ำยภำยใน

ระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ/

34,321.32 บำท

ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ/34,321.32 

บำท

เพ่ือใช้ในกำรปฏบิตัิรำชกำรและ

สนบัสนนุกำรปฏบิตัิงำนของ

เจ้ำหน้ำทีก่ลุม่กฎหมำยอำหำร

และยำ

ซ./3/2562 ลว. 1 พ.ย. 61

2

ซือ้วสัดสุ ำนกังำน

ส ำหรับใช้ในกำรจดั

อบรม จ ำนวน 2 

รำยกำร

2,140 บำท

ไมเ่คยจดัซือ้จดัจ้ำง

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ/2,140 บำท ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ/2,140 บำท
เพ่ือใช้ประกอบในกำรจดัเอกสำร

ส ำหรับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ
ซ./4/2562 ลว.27 พ.ย.61

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส ำนกังำน

ประกอบกำรประชมุ

2,400.00 2,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี     

เสนอรำคำ  ๒,๔๐๐ บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี        

 เสนอรำคำ ๒,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๒ ขออนมุตัิจดัซือ้กลอ่ง

บรรจเุอกสำร

15,515.00 15,515.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั  เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕ 

บำท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั  เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๓ ขออนมุตัิจดัจ้ำง

ด ำเนินกำรเก่ียวกบั

รถยนต์ตู้ หมำยเลข

ทะเบยีน นง 6617

25,359.00 25,359.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พระนครออ

โต้แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙ 

บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พระนครออโต้

แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที ่19 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 256๑ 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่ ๕ เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 256๑

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร.1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์  สำรภ ี เสนอรำคำ

 ๕๔,๐๐๐ บำท

นำยสมรักษ์  สำรภ ี เสนอรำคำ 

๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธรำนิติ

กลุ เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธรำนิติกลุ

   เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

63,900.00 63,900.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ        

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ           

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๗ ขออนมุตัิจดัจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

344.00 344.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                  

เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                    

เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๘ ขออนมุตัิจดัจ้ำงวำง

ทอ่ประปำ

16,000.00 16,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์

เนชนัแนล จ ำกดั เสนอรำคำ 

๑๖,๐๐๐ บำท

บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์เนชนัแนล

 จ ำกดั เสนอรำคำ ๑๖,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๓พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๙ ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

รถยนต์ตู้ปรับอำกำศ

พร้อมพนกังำนขบัรถ

8,400.00 8,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจดัจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

6,300.00 6,300.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                  

เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                    

เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจดัจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

4,328.00 4,328.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                  

เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                    

เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๑๒ ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

รถยนต์ตู้ปรับอำกำศ

พร้อมพนกังำนขบัรถ

28,900.00 28,900.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

แบบ สขร. ๑



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงินทีจ่ะ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,712.00                  1,712.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั อ2017 1,712.00                      ร้ำนสำมชยั อ2017 1,712.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/277

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่1 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 รำยงำนงำนผลพิจำรณำและอนมุตัิ 2,000.00                  2,000.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ 2,000.00                      ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ 2,000.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ. 1009.1/284

ซอ่มคอมพิวเตอร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่6 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,676.80                  1,676.80                เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอส ก็อบปี้ 1,676.80                      ร้ำน เอเอส ก็อบปี้ 1,676.80                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ. 1009.1/286

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่6 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขอนมุตัิ 4,294.98                  4,294.98                เฉพำะเจำะจง บจ. สยำมพระรำม5 4,294.98                      บจ. สยำมพระรำม5 4,294.98                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/287

ตรวจเช็คและเปลีย่นน ำ้มนัเคร่ือง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่6 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขอนมุตัิ 2,996.00                  2,996.00                เฉพำะเจำะจง บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 2,996.00                      บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 2,996.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/292

ซอ่มปริน้เตอร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,224.36                  4,224.36                เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั 2017 4,224.36                      ร้ำนสำมชยั 2017 4,224.36                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/297

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่14 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 รำยงำนผลกำรพิจำรณำและอนมุตัิ 3,210.00                  3,210.00                เฉพำะเจำะจง บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 3,210.00                      บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 3,210.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/301

ซอ่มปริน้เตอร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 พ.ย. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนกัยำ

วนัที ่ 30 พฤศจิกำยน 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ

  



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 รำยงำนผลกำรพิจำรณำและอนมุตัิ 2,033.00                  2,033.00                เฉพำะเจำะจง บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 2,033.00                      บจ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ 2,033.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/306

ซอ่มปริน้เตอร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 รำยงำนผลและอนมุตัิจ้ำงซอ่มไฟ 7,600.00                  7,600.00                เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูณ์ ขนัถม 7,600.00                      นำยไพฑรูณ์ ขนัถม 7,600.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/307

และซอ่มพดัลม เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,317.00                  3,317.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั 2017 3,317.00                      ร้ำนสำมชยั 2017 3,317.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/310

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือชำ่ง 4,091.00                  4,091.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ 4,091.00                      ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ 4,091.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/314

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 10,433.00                10,433.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 10,433.00                    ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 10,433.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 125/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่8 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 ตรวจสอบควำมครบถ้วน/บนัทกึข้อมลู17,000.00                17,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยเอกชยั แสงเจือ 17,000.00                    นำยเอกชยั แสงเจือ 17,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 126/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำง Scanning เอกสำร 232,725.00              232,725.00            เฉพำะเจำะจง บจ. กรุงเทพคลงัเอกสำร 232,725.00                  บจ. กรุงเทพคลงัเอกสำร 232,725.00                    มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 128/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

15 เชำ่สถำนทีจ่ดัเก็บและบริหำรเอกสำร 88,221.00                88,221.00              เฉพำะเจำะจง บจ. กรุงเทพคลงัเอกสำร 88,221.00                    บจ. กรุงเทพคลงัเอกสำร 88,221.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 129/2562

พย. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่16 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 เชำ่รถตู้ปรับอำกำศ 10,000.00                10,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกลุ 10,000.00                    นำยวรโชติ จนัทรำสกลุ 10,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 131/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 อนมุตัิจ้ำงซอ่มไฟและซอ่มพดัลม 7,600.00                  7,600.00                เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูณ์ ขนัถม 7,600.00                      นำยไพฑรูณ์ ขนัถม 7,600.00                        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 132/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 อนมุตัิจ้ำงบริษัท รับ-สง่เอกสำร 343,000.00              343,000.00            เฉพำะเจำะจง บจ. ดีเอชแอ ดิสทริบวิชัน่ 343,000.00                  บจ. ดีเอชแอ ดิสทริบวิชัน่ 343,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 132.1/2562

ทะเบยีนต ำรับยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่20 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 ด ำเนินกำรแปลกฏหมำย 100,000.00              100,000.00            เฉพำะเจำะจง นส. ธิรำพร ไตรวชิรำงกรู 100,000.00                  นส. ธิรำพร ไตรวชิรำงกรู 100,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 133/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่20 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประอบกำรประชมุ 26,400.00                26,400.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 26,400.00                    ร้ำน เอ เอส ก็อบปี้ 26,400.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.134/2562

. . เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่22 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลูยำฯ 78,000.00                78,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยจำรุต สงครำมสงค์ 78,000.00                    นำยจำรุต สงครำมสงค์ 78,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 135/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

22 จดัท ำข้อมลูประกอบกำรปรับปรุง 78,000.00                78,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. วรกสนดำ เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                    นส. วรกสนดำ เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.136/2562

บญัชียำหลกัฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จดัท ำกำรทบทวนวรรณกรรมต้นทนุ 60,000.00                60,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสรุศกัดิ ์เสำแก้ว 60,000.00                    นำยสรุศกัดิ ์เสำแก้ว 60,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.137/2562

ประสิทธิฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 ด ำเนินกำรศกึษำข้อมลูควำมปลอดภยัฯ100,000.00              100,000.00            เฉพำะเจำะจง นส. นฏัฐ์ภสัสร ชำติสมัปันน์ 100,000.00                  นส. นฏัฐ์ภสัสร ชำติสมัปันน์ 100,000.00                    มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 138/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 ด ำเนินกำรสืบค้น รวบรวมมติ 40,000.00                40,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยทศพล ไวยสิทธ์ิ 40,000.00                    นำยทศพล ไวยสิทธ์ิ 40,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.139/2562

คณะรรมกำรยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 ด ำเนินกำรจดัท ำข้อมลูกำรประชมุฯ 30,000.00                30,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. ลลิตำ แนะกระโทก 30,000.00                    นส. ลลิตำ แนะกระโทก 30,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 140/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 รำยงำนผลกำรพิจำรณำอนมุตัิจ้ำงติด44,940.00                44,940.00              เฉพำะเจำะจง บจ. อำชำ 44,940.00                    บจ. อำชำ 44,940.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 141/2562

ตัง้กระเบอืง แก้ไขโคมไฟ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่23 พ.ย. 2561

ติดวอลเปเปอร์ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 12,980.00                12,980.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอส ก็อบปี้ 12,980.00                    ร้ำน เอเอส ก็อบปี้ 12,980.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 142/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

29 จดัท ำสืบค้นข้อมลูยำ และเปรียบเทียบฯ24,000.00                24,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. อญัมณี สินเจริญ 24,000.00                    นส. อญัมณี สินเจริญ 24,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 143/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จดัท ำเอกสำร และบนัทกึข้อมลู 12,000.00                12,000.00              เฉพำะเจำะจง นส. ปองจิตร์ ผ่ำนสนัเทียะ 12,000.00                    นส. ปองจิตร์ ผ่ำนสนัเทียะ 12,000.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 144/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จดัจ้ำงท ำภงุผ้ำสปันบอนด์ 199,992.00              199,992.00            เฉพำะเจำะจง หจก. นทันิต แบ๊กเฮ้ำส์ 199,992.00                  หจก. นทันิต แบ๊กเฮ้ำส์ 199,992.00                    มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.145/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่29 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จดัจ้ำงซอ่มรถ นง 5821 23,816.06                23,816.06              เฉพำะเจำะจง บจ. สยำมพระรำม 5 23,816.06                    บจ. สยำมพระรำม 5 23,816.06                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 146/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 12,947.00                12,947.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 12,947.00                    ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 12,947.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 147/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่30 พ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1

จ้ำงซอ่มเคร่ืองพิมพ์

ชนิดเลเซอร์ หมำยเลข

ครุภณัฑ์ ต.3/57 คพ , 

ต1/60 พนส

11,000.00 11,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 11,000.00 ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 11,000.00 โดยใช้เกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่

เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

ตจ 34/62 ลว.13 พฤศจิกำยน 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561 

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

วนัที ่ 3  เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

2

จ้ำงฉีดพน่ อบ ฆ่ำเชือ้

รำในคลงัเก็บรักษำยำ

เสพติดให้โทษของกลำง

41,216.40 41,216.40  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยแม็กซ์ จ ำกดั 41,216.40 บริษัท ไทยแม็กซ์ จ ำกดั 41,216.40 มีคณุภำพและกำรบริกำรดี ตจ 35/62 ลว.15 พฤศจิกำยน 2561

3

จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ

ปรับอำกำศและระบำย

อำกำศคลงัเก็บรักษำ

ยำเสพติดให้โทษของ

กลำง

98,800.00 98,800.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชัน่น่ิง

 จ ำกดั

98,800.00 บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชัน่น่ิง 

จ ำกดั

98,800.00 มีคณุภำพและกำรบริกำรดี ตจ 36/62 ลว.15 พฤศจิกำยน 2561

4

จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองฟอกอำกำศ 

(คลงัของกลำง)

8,667.00 8,667.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท อี.เอ.คิว.มำเก็ตติง้ จ ำกดั 8,667.00 บริษัท อี.เอ.คิว.มำเก็ตติง้ จ ำกดั 8,667.00 มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 37/62 ลว.19 พฤศจิกำยน 2561

5
จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองชัง่

 จ ำนวน 6 เคร่ือง

39,290.40 39,290.40  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เมทเลอร์ โทเลโด

(ประเทศไทย)

39,290.40 บริษัท เมทเลอร์ โทเลโด(ประเทศ

ไทย)

39,290.40 กำรพิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 38/62 ลว.19 พฤศจิกำยน 2561

6

จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 

จ ำนวน 19 รำยกำร

47,046.83 47,046.83  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 47,046.83 ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 47,046.83 โดยใช้เกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่

เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี 

เพียงพอตำมควำมต้องกำรใช้งำน

 และเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงำน

ตซ 6/62 ลว.19 พฤศจิกำยน 2561

7
จ้ำงบคุคลภำยนอกมำ

ปฎบิตัิงำน

55,000.00 55,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวำรินทร์  เอือ้วงค์เสถียร 55,000.00 นำยวำรินทร์  เอือ้วงค์เสถียร 55,000.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน รำคำไมเ่กิน

งบประมำณ

ตจ 39/62 ลว.27 พฤศจิกำยน 2561

แบบ สขร. ๑

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน.........2561................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนกัอำหำร......................................

วนัที่......4.....เดือน…......ธนัวำคม..........พ.ศ..............2561..............

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 14,200 14,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 14,200 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 14,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.160/62              5 พฤศจิกำยน 2561

2
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 10,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 10,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.161/62              7 พฤศจิกำยน 2561

3

  จ้ำงเปลีย่นกระจก      

 หน้ำรถและติดฟิลม์   

 นจ1284

14,000 14,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 14,000 ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 14,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.162/62              9 พฤศจิกำยน 2561

4
จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 

พร้อมพนกังำนขบัรถ
72,000 72,000 เฉพำะเจำะจง

      บ.ธนชัวชิญ์แทรเวล     

กรุ๊ป จก.
72,000

      บ.ธนชัวชิญ์แทรเวล     กรุ๊ป 

จก.
72,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.163/62              9 พฤศจิกำยน 2561

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 5,380 5,380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 5,380 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 5,380

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.164/62              9 พฤศจิกำยน 2561

6 จ้ำงพิมพ์โปสเตอร์ 5,992 5,992 เฉพำะเจำะจง พีแอนด์พี ปริน้ติง้พรีเพลส 5,992 พีแอนด์พี ปริน้ติง้พรีเพลส 5,992

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.165/62              9 พฤศจิกำยน 2561

7 จ้ำงท ำโลห์่ 5,938.50 5,938.50 เฉพำะเจำะจง บ.พรีมำ่อวอร์ด 5,938.50 บ.พรีมำ่อวอร์ด 5,938.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.166/62              9 พฤศจิกำยน 2561

8

จ้ำงสอบเทียบและ

ปรับเทียบเคร่ือง

I-reader

74,400 74,400 เฉพำะเจำะจง
      สถำบนันวตักรรม       กำร

เรียนรู้ ม.มหิดล
74,400

      สถำบนันวตักรรม       กำร

เรียนรู้ ม.มหิดล
74,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.167/62              9 พฤศจิกำยน 2561

9 จ้ำงท ำตรงยำง 5,380 5,380 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 5,380 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 5,380

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.168/62              12 พฤศจิกำยน 2561

10
จ้ำงซอ่มแซม

เคร่ืองปรับอำกำศ
1,605 1,605 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 1,605 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 1,605

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.169/62              12 พฤศจิกำยน 2561

11
จ้ำงปิดชอ่งทำงเดิน

ของหนู
2,568 2,568 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,568 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,568

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.170/62              12 พฤศจิกำยน 2561

12 จ้ำงพิมพ์หนงัสือ 150,000 150,000 เฉพำะเจำะจง บ.คิวคมัเบอร์ฯ 150,000 บ.คิวคมัเบอร์ฯ 150,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.171/62              12 พฤศจิกำยน 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

13
จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองวดั

โพลำ่
33,705 33,705 เฉพำะเจำะจง

        บ.ทีเคเอสเอช         

(ประเทศไทย) จก.
33,705

        บ.ทีเคเอสเอช         

(ประเทศไทย) จก.
33,705

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.172/62              14 พฤศจิกำยน 2561

14
     จ้ำงซอ่มรถยนต์      

  นง-6623
26,450.40 26,450.40 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 26,450.40 บ.สยำมพระรำม5 26,450.40

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.173/62              15 พฤศจิกำยน 2561

15
จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศไป

 จ.เชียงรำย
2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำยประทีป ชีรวรุตม์ 2,800 นำยประทีป ชีรวรุตม์ 2,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.174/62              16 พฤศจิกำยน 2561

16 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,540 1,540 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 1,540 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 1,540

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.175/62              21 พฤศจิกำยน 2561

17 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 3,000 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 3,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.176/62              21 พฤศจิกำยน 2561

18 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 10,500 3,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 10,500 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 10,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.177/62              22 พฤศจิกำยน 2561

19 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำยไกรสิทธ์ ตนัติศิรินทร์ 100,000 นำยไกรสิทธ์ ตนัติศิรินทร์ 100,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.178/62              26 พฤศจิกำยน 2561

20 จ้ำงเดินสำยไฟ 6,420 6,420 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 6,420 บ.ซนัไชน์ 6,420

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.179/62              27 พฤศจิกำยน 2561

21 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรนยั พิมพสรุกะ 30,000 นำยกรนยั พิมพสรุกะ 30,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.180/62              27 พฤศจิกำยน 2561

22 จ้ำงซอ่มคอมฯ 1,926 1,926 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ฯ 1,926 บ.ซนัไชน์ฯ 1,926

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.181/62              28 พฤศจิกำยน 2561

23 จ้ำงรถตู้ 2,200 2,200 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,200 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.182/62              28 พฤศจิกำยน 2561

24
จ้ำงเปลีย่นเบรคเกอร์

แอร์
2,354 2,354 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,354 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,354

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.183/62              28 พฤศจิกำยน 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

25
จ้ำงปิดชอ่งทำงเดิน

ของหนู
856 856 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 856 ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 856

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.184/62              28 พฤศจิกำยน 2561

26 จ้ำงรถตู้ 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำยอภริมณ์ โชติสขุสงวน 2,800 นำยอภริมณ์ โชติสขุสงวน 2,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.185/62              30 พฤศจิกำยน 2561

27 จ้ำงรถตู้ 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชบั บรรจง 16,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 16,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.186/62              30 พฤศจิกำยน 2561

28 จ้ำงรถตู้ 2,200 2,200 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,200 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.187/62              30 พฤศจิกำยน 2561

29 ซือ้วสัดคุอมฯ 79,500 79,500 เฉพำะเจำะจง บ.วบิลูกิจ 79,500 บ.วบิลูกิจ 79,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.8/61            1 พฤศจิกำยน 2561

30 ซือ้วสัดุ 4,885.62 4,885.62 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 4,885.62 กิจเจริญกำรค้ำ 4,885.62

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.9/61            8 พฤศจิกำยน 2561

31
ซือ้ตลบัหมกึโทนเนอร์

และตลบัหมกึอิงค์เจ็ท
22,595.01 22,595.01 เฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จก.(มหำชน) 22,595.01 บ.ซีโอแอล จก.(มหำชน) 22,595.01

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.10/61            9 พฤศจิกำยน 2561

32 ซือ้น ำ้ยำ I-reaget 58,500 58,500 เฉพำะเจำะจง
       สถำบนันวตักรรม        

กำรเรียนรู้ ม.มหิดล
58,500

       สถำบนันวตักรรม        กำร

เรียนรู้ ม.มหิดล
58,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.11/61            9 พฤศจิกำยน 2561

33
ซือ้ชดุตรวจสอบสำร

แอลฟลำทอกซิน
18,725 18,725 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมอินเตอร์ครอลิตี ้จก. 18,725 บ.สยำมอินเตอร์ครอลิตี ้จก. 18,725

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.12/61            12 พฤศจิกำยน 2561

34
ซือ้ชดุตรวจสอบยำฆ่ำ

แมลง
50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงจีทีพำณิชย์ 50,000 ห้ำงจีทีพำณิชย์ 50,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.13/61            12 พฤศจิกำยน 2561

35
ซือ้ชดุตรวจสอบเพ่ือใช้

ในห้องปฎบิตัิงำน
21,590 21,590 เฉพำะเจำะจง บ.บสีมำร์ท ซำยเอ็นซ์ จก. 21,590 บ.บสีมำร์ท ซำยเอ็นซ์ จก. 21,590

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.14/61            12 พฤศจิกำยน 2561

36

ซือ้ชดุตรวจสอบเพ่ือใช้

ตรวจวเิครำะห์ใน

ห้องปฏบิตัิกำร

37,910.10 37,910.10 เฉพำะเจำะจง
      บ.ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้      

(ไทยแลนด์) จก.
37,910.10

     บ.ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้    (ไทย

แลนด์) จก.
37,910.10

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.15/61            14 พฤศจิกำยน 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

37 ซือ้ชดุทดสอบในอำหำร 12,910 12,910 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 12,910 องค์กำรเภสชักรรม 12,910

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.16/61            14 พฤศจิกำยน 2561

38
ซือ้ชดุทดสอบสำรเร่ง

เนือ้แดง
47,600 47,600 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จก. 47,600 บ.แอฟฟินิเท็ค จก. 47,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.17/61            15 พฤศจิกำยน 2561

39 ซือ้สำรเคมี 25,642.55 25,642.55 เฉพำะเจำะจง บ.ทีทีเคซำยเอนซ์ 25,642.55 บ.ทีทีเคซำยเอนซ์ 25,642.55

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.18/61            22 พฤศจิกำยน 2561

40 ซือ้วสัดหุ้องปฏบิตัิกำร 6,189.95 6,189.95 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงวฒันไพศำล 6,189.95 หจก.แสงวฒันไพศำล 6,189.95

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.19/61            22 พฤศจิกำยน 2561

41 ซือ้วสัดคุอมฯ (หมกึ) 97,200 97,200 เฉพำะเจำะจง บ.วบิลูกิจ 97,200 บ.วบิลูกิจ 97,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.20/61            23 พฤศจิกำยน 2561

42 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 84,516.09 84,516.09 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 84,516.09 ร้ำนคุ้มแก้ว 84,516.09

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

      บซ.อ.21/61            28 พฤศจิกำยน 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1

ซือ้ตู้เย็น ดำ่นอำหำร

และยำทำ่อำกำศยำน

หำดใหญ่

9,400                                             9,400 เฉพำะเจำะจง บริษัท สงวนพำณิชย์ เอว ีจ ำกดั 8,990                           บริษัท สงวนพำณิชย์ เอว ีจ ำกดั 8,990                             มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.29/62 ลว 1 พ.ย. 61

2
ซือ้ตู้เย็น ดำ่นอำหำร

และยำเชียงของ
25,000                                         25,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทวยีนต์มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 24,900                         บริษัท ทวยีนต์มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 24,900                           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.31/62 ลว 6 พ.ย. 61

3

ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 

ดำ่นอำหำรและยำทำ่

อำกำศยำนหำดใหญ่ 

และดำ่นอำหำรและยำ

ทำ่เรือน ำ้ลกึสงขลำ

85,700                     85,700                   เฉพำะเจำะจง
บริษัท สรวย์ีออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั
70,800                         

บริษัท สรวย์ีออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์

 จ ำกดั
70,800                           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.32/62 ลว 6 พ.ย. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที ่    30     เดือน     พฤศจิกำยน   พ .ศ. 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

4 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ 30,000                     30,000                   เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพวรรณ ฟักอิน 30,000                         น.ส.ทิพวรรณ ฟักอิน 30,000                           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.87/62 ลว 1 พ.ย. 61

5 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ 27,500                     27,500                   เฉพำะเจำะจง น.ส.ธติยำรัตน์ นนัตะเวช 27,500                         น.ส.ธติยำรัตน์ นนัตะเวช 27,500                           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด. 88/62 ลง 16 พ.ย. 61

6
เปลีย่นยำงรถยนต์ บน

 3917
12,400.00 12,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 124,000.00 ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 124,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน          บซด.30/62         วนัที ่5 พ.ย. 61

7 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 45,800.00 45,800.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ 

จ ำกดั
45,800.00 บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ จ ำกดั 45,800.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน          บซด.34/62         วนัที ่9 พ.ย. 61

8 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 40,700.00 40,700.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ 

จ ำกดั
40,700.00 บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ จ ำกดั 40,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน          บซด.35/62         วนัที ่9 พ.ย. 61

9 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 51,400.00 51,400.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ 

จ ำกดั
51,400.00 บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ จ ำกดั 51,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน          บซด.36/62         วนัที ่9 พ.ย. 61

10
ครุภณัฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่
8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพำเวอร์คอมม์ เอ็น

จิเนียริง จ ำกดั
8,000.00

บริษัท เพำเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนีย

ริง จ ำกดั
8,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน          บซด.37/62         วนัที ่9 พ.ย. 61

11 ซือ้ชดุทดสอบอำหำร 99,200.00                99,200.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 99,200.00 องค์กำรเภสชักรรม 99,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน  บซ.ด.33/62 ลว 9 พ.ย. 61

12
จ้ำงท ำกนัสำด ดำ่น

อำหำรและยำแมส่ำย
45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 45,000.00 นำยพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 45,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.89/62 ลว 22 พ.ย. 61

13

เชำ่สถำนทีจ่ดัเก็บ

เอกสำรและบริหำร

เอกสำร

(พ.ย. 61)

59,514.00 59,514.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั
59,514.00 บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ ำกดั 59,514.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

ใบสัง่จ้ำง เลขที ่บจ.ด.87(1)/62

ลงวนัที ่1 พ.ย. 2561

14
ซือ้วสัดสุ ำนกังำนและ

วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว
103,775.00 103,775.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ป.รำชำ ออโต้ เซอร์วสิ 

จ ำกดั
103,775.00

บริษัท ป.รำชำ ออโต้ เซอร์วสิ 

จ ำกดั
103,775.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

ใบสัง่จ้ำง เลขที ่บซ.ด.38/62

ลงวนัที ่12 พ.ย. 2561

15 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 46,010.00 46,010.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ผลิตภณัฑ์กระดำษไทย

 จ ำกดั
46,010.00

บริษัท ผลิตภณัฑ์กระดำษไทย 

จ ำกดั
46,010.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

ใบสัง่จ้ำง เลขที ่บซ.ด.39/62

ลงวนัที ่12 พ.ย. 2561

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส ำนกังำน

ประกอบกำรประชมุ

2,400.00 2,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี     

เสนอรำคำ  ๒,๔๐๐ บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี        

 เสนอรำคำ ๒,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๒ ขออนมุตัิจดัซือ้กลอ่ง

บรรจเุอกสำร

15,515.00 15,515.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั  เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕ 

บำท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกดั  เสนอรำคำ ๑๕,๕๑๕ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 256๑ 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่ ๕ เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 256๑

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

๓ ขออนมุตัิจดัจ้ำง

ด ำเนินกำรเก่ียวกบั

รถยนต์ตู้ หมำยเลข

ทะเบยีน นง 6617

25,359.00 25,359.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พระนครออ

โต้แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙ 

บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั พระนครออโต้

แอร์ เสนอรำคำ ๒๕,๓๕๙ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๒/๒๕๖๒ ลว. ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์  สำรภ ี เสนอรำคำ

 ๕๔,๐๐๐ บำท

นำยสมรักษ์  สำรภ ี เสนอรำคำ 

๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธรำนิติ

กลุ เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธรำนิติกลุ

   เสนอรำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

63,900.00 63,900.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ        

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ           

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน ไมเ่กิน

รำคำทีก่ ำหนดและตรงตำม

วตัถปุระสงค์ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๗ ขออนมุตัิจดัจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

344.00 344.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                  

เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                    

เสนอรำคำ ๓๔๔ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๘ ขออนมุตัิจดัจ้ำงวำง

ทอ่ประปำ

16,000.00 16,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์

เนชนัแนล จ ำกดั เสนอรำคำ 

๑๖,๐๐๐ บำท

บริษัท เร็ทโกร อินเตอร์เนชนัแนล

 จ ำกดั เสนอรำคำ ๑๖,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๓พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๙ ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

รถยนต์ตู้ปรับอำกำศ

พร้อมพนกังำนขบัรถ

8,400.00 8,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๘,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจดัจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

6,300.00 6,300.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                  

เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                    

เสนอรำคำ ๖,๓๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจดัจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

4,328.00 4,328.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                  

เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ ปริน้                    

เสนอรำคำ ๔,๓๒๘ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

๑๒ ขออนมุตัิจดัจ้ำงเหมำ

รถยนต์ตู้ปรับอำกำศ

พร้อมพนกังำนขบัรถ

28,900.00 28,900.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๒๘,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๗พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเปลีย่นฝำครอบวำล์ว นง66298,741.90 8,741.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม5 จ ำกดั 8,741.90 บริษัท สยำมพระรำม5 จ ำกดั 8,741.90  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.17/2561 ลว.21 พย.61

(ส ำนกังำนใหญ๋) คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 ซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำร 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ำกดั 20,000.00 บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ำกดั 20,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบซ.5/2562 ลว.14 พย.61

(ส ำนกังำนใหญ่) (ส ำนกังำนใหญ่) คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 17 รำยกำร21,229.87 21,229.87 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 21,229.87 ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 21,229.87  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบซ.6/2562 ลว.30 พย.61

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1

จ้ำงซอ่มแซม รือ้ถอน 

ขนย้ำยและติดตัง้

เคร่ืองปรับอำกำศ ส.

3/54 อ.

12,412.00                12,412.00              เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 12,412 บำท ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 12,412 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 41/2562

ลว. 12 พ.ย.61

รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

วนัที ่ 7 ธนัวำคม 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเคร่ืองส ำอำง).......

วนัที ่ 30   เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

2

จ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรอบรม

ประชมุ

7,500.00                  7,500.00                เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 7,500 บำท สำมชยั 2017 7,500 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 42/2562

ลว. 21 พ.ย. 61

3
จ้ำงท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 9,000.00                  9,000.00                เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบก็เฮำท์ 9,000 บำท หจก.นทันิต แบก็เฮำท์ 9,000 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 43/2562

ลว. 21 พ.ย..61

4

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ธ.ค.61-ม.ค.62)31,800.00                31,800.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ  งำมวนั 31,800 บำท น.ส.เบญจวรรณ  งำมวนั 31,800 บำท  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส.44/2562

ลว.27 พ.ย.61

5

จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน (ธ.ค.61-ม.ค.62)45,300.00                45,300.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรภสัสร  รอดทอง 45,300 บำท น.ส.ศิรภสัสร  รอดทอง 45,300 บำท  -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส.45/2562

ลว.27 พ.ย.61

6
จ้ำงท ำตรำยำง 3,690.00                  3,690.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 3,690 บำท ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 3,690 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส.46/2562

ลว.27 พ.ย.61

บ.เวลท์ ครีเอชัน่ แอนด์ เทรดดิง้ จ ำกดั 492,200 บำท

บ.แม็กเน็ต จ ำกดั 502,900 บำท

บ.อนัล๊อกแอดเวอร์ไทด จ ำกดั 524,300 บำท

8

จ้ำงท ำกระเป๋ำใส่

เอกสำร 

27,000.00                27,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบก็เฮำท์ 27,000 บำท หจก.นทันิต แบก็เฮำท์ 27,000 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส.48/2562

ลว.28 พ.ย.61

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำนฝ่ำยบริหำร 48,000.00                48,000.00              เฉพำะเจำะจง นส.มลัลิกำ  กนัทำ นส.มลัลิกำ  กนัทำ  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย  =  48,000 บำท  =  48,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 17/2562 ลว. 1 พย.61

 พย.61 - กพ.62

2 จ้ำงท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 67,500.00                67,500.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบ๊กเฮ้ำส์ หจก.นทันิต แบ๊กเฮ้ำส์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

450 ใบ  = 67,500 บำท  = 67,500 บำท บจ.ว. 18/62 ลว.30 พย.61

3 จ้ำงท ำตรำยำง 10 รำยกำร 4,990.00                  4,990.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 = 4,990 บำท  = 4,990 บำท บจ.ว. 19/62 ลว.30 พย.61

4 ซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 1,819.00                  1,819.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

7 จ้ำงท ำสติกเกอร์ 492,200.00              492,200.00            เฉพำะเจำะจง
บ.เวลท์ ครีเอชัน่ แอนด์ 

เทรดดิง้ จ ำกดั
492,200 บำท รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส.47/2562

ลว.27 พ.ย.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน .พฤศจิกำยน 2561

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่......30..... เดือน ..พฤศจิกำยน..... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

วอ. 3/53 ป.  = 1,819  = 1,819 บจ.ว. 20/62 ลว.30 พย.61

5 จดัซือ้วสัดส ำนกังำน 24,916.02                24,916.02              เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ กิจเจริญกำรค้ำ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ เลขที ่

15 รำยกำร  = 24,916.02  = 24,916.02 บซ.ว. 4/62 ลว.30 พย.61

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีห่รือวนัทีข่องสญัญำหรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 รำยงำนจดัจ้ำงเฝ้ำระวงั

โฆษณำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

80,000.00 80,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   1/2562

ทำงสือ่โทรทศัน์ 

ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ 2562 โดยวธีิ

เฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 80,000 บำท รำคำจ้ำง 80,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่6 พฤศจิกำยน 2561

2 รำยงำนจดัจ้ำงเฝ้ำระวงั

โฆษณำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

110,000.00 110,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   2/2562 

ทำงสือ่

วทิยกุระจำยเสียง 

ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ 2562 โดยวธีิ

เฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 110,000 บำท รำคำจ้ำง 110,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่8 พฤศจิกำยน 2561

3 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 20,000.00 20,000.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวนำรีรัตน์ เสถียรสนุทร นำงสำวนำรีรัตน์ เสถียรสนุทร  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   25/2562

เสนอรำคำ 20,000 บำท รำคำจ้ำง  20,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่5 พฤศจิกำยน 2561

4 จดัจ้ำงท ำตรำยำง 7,270.00 7,270.00 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่

เป็นมำตรฐำน

บจ.ศรป.   26/2562

เสนอรำคำ 7,270 บำท รำคำจ้ำง  7,270 บำท และคณุภำพดี เพียงพอตำม

ควำมต้องกำรใช้งำนและ

ประโยชน์ตอ่หน่วยงำน

ลงวนัที ่8 พฤศจิกำยน 2561

5 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 38,363.29 38,363.29 จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกดั บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   5/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน 2561..................

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จดักำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภำพ (ศรป.)......

วนัที่...30.....เดือน...พฤศจิกำยน..พ.ศ....2561..

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำ  38,363.29 บำท รำคำจ้ำง  38,363.29 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่15 พฤศจิกำยน 2561

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และ

ให้บริกำรข้อมลู

36,000.- บำท 36,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.กมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำทีเ่สนอ 36,000.- บำท

น.ส.กมลชนก วฒิุญำโณ

รำคำทีจ้่ำง 36,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 30/2562

5 พ.ย.61

2 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนสำร

บรรณและเอกสำร

ประกอบกำรประชมุฯ

18,000.- บำท 18,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.สำวกิำ ศรีอุน่ดี

รำคำทีเ่สนอ 18,000.- บำท

น.ส.สำวกิำ ศรีอุน่ดี

รำคำทีจ้่ำง 18,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 31/2562

7 พ.ย.61

3 จ้ำงจดัท ำเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

และเอกสำรเก่ียวกบั

กำรเงิน

19,000.- บำท 19,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลกัษณ์ เกิดศรี

รำคำทีเ่สนอ 19,000.- บำท

น.ส.เสำวลกัษณ์ เกิดศรี

รำคำทีจ้่ำง 19,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 32/2562

7 พ.ย.61

4 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือ

สนบัสนนุกำรให้

ค ำปรึกษำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

42,000.- บำท 42,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.พทุธพร กนกองักรู

รำคำทีเ่สนอ 42,000.- บำท

น.ส.พทุธพร กนกองักรู

รำคำทีจ้่ำง 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 33/2562

7 พ.ย.61

5 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือ

สนบัสนนุกำรให้

ค ำปรึกษำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

42,000.- บำท 42,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.จิดำภำ คงประดิษฐ์

รำคำทีเ่สนอ 42,000.- บำท

น.ส.จิดำภำ คงประดิษฐ์

รำคำทีจ้่ำง 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 34/2562

7 พ.ย.61

6 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอและ

ค ำแนะน ำทีเ่ก่ียวกบั

กำรอนญุำตผลิตภณัฑ์

อำหำร

90,000.- บำท 90,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงมำลี จิรวงศ์ศรี

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

 นำงมำลี จิรวงศ์ศรี

รำคำทีจ้่ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 35/2562

7 พ.ย.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

วนัที ่30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอและ

ค ำแนะน ำทีเ่ก่ียวกบั

กำรจดแจ้งเคร่ืองส ำอำง

90,000.- บำท 90,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงคณุภร ตัง้จฑุำชยั

รำคำทีเ่สนอ 90,000.- บำท

นำงคณุภร ตัง้จฑุำชยั

รำคำทีจ้่ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 35/2562

27 พ.ย.61


