
แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ถ่ายเอกสาร 1,203.75                  1,203.75                เฉพาะเจาะจง วสถุ่ายเอกสาร วสถุ่ายเอกสาร มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 9/2561

เสนอราคา 1,203.75 บาท ราคา 1,203.75 บาท

2 กระดาษถ่ายเอกสาร 4,601.00                  4,601.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดบัเบิ๊ล เอ ดิจิตอล บริษัท ดบัเบิ๊ล เอ ดิจิตอล มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 10/2561

เสนอราคา 4,601 บาท เสนอราคา 4,601 บาท

3 ถ่ายเอกสาร 4,459.76                  4,459.76                เฉพาะเจาะจง วสถุ่ายเอกสาร วสถุ่ายเอกสาร มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 11/2561

เสนอราคา 4,459.76 บาท ราคา 4,459.76 บาท

4 วสัดสุ านกังาน 3,189.67                  3,189.67                เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า กิจเจริญการค้า ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 12/2561

เสนอราคา 3,189.67 บาท เสนอราคา 3,189.67 บาท

5 ถ่ายเอกสาร 2,668.58                  2,668.58                เฉพาะเจาะจง วสถุ่ายเอกสาร วสถุ่ายเอกสาร มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 13/2561

เสนอราคา 2,668.58 บาท ราคา 2,668.58 บาท

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างรถบสัปรับอากาศ 1 คนั 27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 27,000.-บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 27,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 97/2561

แบม&บอส แทรเวลิ แบม&บอส แทรเวลิ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 1 คนั 8,000.-บาท 8,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล เยาวสงัข์ 8,000.-บาท นายชยัมงคล เยาวสงัข์ 8,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 98/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

3 จ้างท ากระเป๋าใสเ่อกสาร 65 ใบ 11,700.-บาท 11,700.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. สมวไิล ตัง้สิริสถิตวงศ์ 11,700.-บาท น.ส. สมวไิล ตัง้สิริสถิตวงศ์ 11,700.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 99/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพสันยั อ่อนน้อม 20,000.-บาท นายพสันยั อ่อนน้อม 20,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 100/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. กรทิพย์ ทองรังษี 18,000.-บาท น.ส. กรทิพย์ ทองรังษี 18,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 101/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างซอ่มห้องน า้หญิงอาคาร 1 8,560.-บาท 8,560.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 8,560.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 8,560.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 102/2561

ชัน้ 2 จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฯ 155,000.-บาท 155,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ส านกัพิมพ์ 155,000.-บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ส านกัพิมพ์ 155,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 103/2561

อกัษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ อกัษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างซอ่มทอ่ส้วมและทอ่น า้ทิง้ 21,500.-บาท 21,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายภาคิน ศรีคงธนเดช 21,500.-บาท นายภาคิน ศรีคงธนเดช 21,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 104/2561

2 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป9 จ้างซอ่มเคร่ืองพิมพ์ Printer 2,500.-บาท 2,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน JS COMPUTER 2,500.-บาท ร้าน JS COMPUTER 2,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 105/2561

Samsung จ านวน 1 งาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างซอ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 8,700.-บาท 8,700.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน JS COMPUTER 8,700.-บาท ร้าน JS COMPUTER 8,700.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 106/2561

เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. สพรรษา ค าภี 20,000.-บาท น.ส.สพรรษา ค าภี 20,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 107/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 36,000.-บาท 36,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ช่ืนกมล จิตจ านงค์ 36,000.-บาท น.ส. ช่ืนกมล จิตจ านงค์ 36,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 108/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างซอ่มเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1,091.-บาท 1,091.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 1,091.-บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 1,091.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 109/2561

หมายเลขครุภณัฑ์ สล. 6/52 พ. คิงส์วชิัน่ เทคโนโลยี คิงส์วชิัน่ เทคโนโลยี เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างซอ่มรถยนต์ หมายเลข 3,798.50 บาท 3,798.50 บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 3,798.50 บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 3,798.50 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 110/2561

ทะเบียน นง - 3981 นม. พระนครออโต้แอร์ พระนครออโต้แอร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 ก.พ. 2561

จ านวน 4 รายการ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 ปรับปรุงพืน้ทางลาดอาคาร 114,490.-บาท 114,490.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด 114,490.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด 114,490.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 111/2561



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป2-4, 3-5 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร 9,100,000.-บาท 9,100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท 760 ไอ-อาร์คิเทค 9,100,000.-บาท บริษัท 760 ไอ-อาร์คิเทค 9,100,000.-บาท เน่ืองจากมีคณุสมบตัิ  สจ.เลขที่ 37/2560   

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ากัด แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ากัด ถกูต้อง ครบถ้วน ตาม  ลงวนัที่ 15 ก.พ. 2561

เบ็ดเสร็จและอาคารจอดรถ เง่ือนไขข้อก าหนดของ

ส านกังานฯ

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลือก

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 21,600 21,600 วธีิเฉพาะเจาะจง นายอคัรัช วบิลูย์ศิริ นายอคัรัช วบิลูย์ศิริ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.103/61

เสนอราคา 21,600  บาท เสนอราคา 21,600  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างปฏิบตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลู 24,000 24,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา พรหมสาขา นางสาวกุลธิดา พรหมสาขา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.104/61

และประสานด้านการติดตามประเมิน ณ สกลนคร ณ สกลนคร และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2561

เสนอราคา 24,000  บาท เสนอราคา 24,000  บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 18,000 18,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.105/61

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ 2561

 กองแผนงานและวชิาการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กุมภาพนัธ์  2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเสนอราคา 18,000 บาท เสนอราคา 18,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างท าฐานรากวางพืน้ส าเร็จรูปเพ่ือ 299,600 299,600 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.106/61

ติดตัง้ตู้คอนเทนเนอร์ ส าหรับการจดัตัง้ เสนอราคา 299,600 บาท เสนอราคา 299,600 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561

พิพิธภณัฑ์ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเลม่ 21,400 21,400 วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน วสถุ่ายเอกสาร ร้าน วสถุ่ายเอกสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.107/61

เสนอราคา 21,400 บาท เสนอราคา 21,400 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างจดัท าหนงัสือร่างแผนยทุธศาสตร์ 18,480 18,480 วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ห้างหุ้นสว่นจ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.108/61

การจดัการสารเคมี ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

เสนอราคา 18,480 บาท เสนอราคา 18,480 บาท และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 ซือ้ตู้คอนแทนเนอร์แบบน็อคดาวน์ 498,620 498,620 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสบีที เวลิด์วายด์ บริษัท เอสบีที เวลิด์วายด์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.109/61

ส าหรับการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ โปรดกัส์ โปรดกัส์ และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561

เสนอราคา 498,620 บาท เสนอราคา 498,620 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเลม่ 3,572.90                  3,572.90                วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน วสถุ่ายเอกสาร ร้าน วสถุ่ายเอกสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.110/61

เสนอราคา 3,572.90 บาท เสนอราคา 3,572.90 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 ซือ้กลอ่งเก็บเอกสาร 4,654.50                  4,654.50                วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสารฯ บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสารฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.111/61

เสนอราคา 4,654.50 บาท เสนอราคา 4,654.50 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างซอ่มพร้อมเปลีย่นอปุกรณ์

ห้องน า้ ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ

                     23,968                     23,968 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด ราคาที่เสนอ 23,968 

บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 

23,968 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 24/2561 

วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้าง หรือจ้าง

๑ ขออนมุตัิจ้างด าเนินการติดตัง้

บานเลือ่นอลมิูเนียม อาคาร 6 ชัน้

 3

๑๕๐,๖๕๖.๐๐ ๑๕๐,๖๕๖.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด เสนอราคา ๑๕๐,๖๕๖ 

บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด เสนอราคา 

๑๕๐,๖๕๖ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๘๘/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนกังานขบัรถ

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๒,๐๐๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๘๙/๒๕๖๑ ลว.๙ ก.พ.๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนกังานขบัรถ

๒,๑๐๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๒,๑๐๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๒,๑๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๙๐/๒๕๖๑ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนกังานขบัรถ

๒,๒๒๐.๐๐ ๒,๒๒๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๒,๒๒๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๒,๑๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๙๑/๒๕๖๑ ลว.๒๒ ก.พ.๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้างติดตัง้ม่านม้วนทบึ

แสง

๕๓,๕๐๐.๐๐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด เสนอราคา ๕๓,๕๐๐ 

บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด เสนอราคา ๕๓,๕๐๐

 บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๙๒/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของ

สว่นราชการ

๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย  เสนอ

ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย  

เสนอราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๙๓/๒๕๖๑ ลว.๒๗ ก.พ.๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้างถายเอกสาร ๗,๘๒๔.๘๐ ๗,๘๒๔.๘๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้  เสนอราคา 

๗,๘๒๔.๘๐ บาท

ร้านก๊อปปี้ ปริน้  เสนอราคา

 ๗,๘๒๔.๘๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๙๔/๒๕๖๑ ลว.๒๗ ก.พ.๖๑

๘ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุานบ้าน/งาน

ครัว

๖,๘๙๐.๘๐ ๖,๘๙๐.๘๐ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยนิูแคร์ จ ากัด 

เสนอราคา ๖,๘๙๐.๘๐ บาท

บริษัท สยามยนิูแคร์ จ ากัด 

เสนอราคา ๖,๘๙๐.๘๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บซ.พ.๑๐/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ช่ือหน่วยงาน.........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์...........

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป๙ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุานบ้าน/งาน

ครัว

๑,๙๘๐.๐๐ ๑,๙๘๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านเอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี  

เสนอราคา ๑,๙๘๐ บาท

ร้านเอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี  

เสนอราคา ๑,๙๘๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บซ.พ.๑๑/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างถ่ายเอกสาร 2,230.00                  2,230.00                เฉพาะเจาะจง CHADO 2,230.00           CHADO 2,230.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/719

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ก.พ.61

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 ซือ้วสัดสุ านกังาน 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง CHADO 2,000.00           CHADO 2,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/720

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ก.พ.61

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างด าเนินงานเก่ียวกับค าขอขึน้ 30,000.00                30,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.ศริรัณญ์จกัรี ฤกษ์ฤทธ์ิ 30,000.00         นส.ศริรัณญ์จกัรี ฤกษ์ฤทธ์ิ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 309/2561

ทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ก.พ.61

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างด าเนินการราวบรวมประสานงาน 9,500.00                  9,500.00                เฉพาะเจาะจง นส.ลลิตา แนะกระโทก 9,500.00           นส.ลลิตา แนะกระโทก 9,500.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 310/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ก.พ.61

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างด าเนินการจดัท าข้อมลูการประชมุ 30,000.00                30,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทศพล ไวยสิทธ์ิ 30,000.00         นายทศพล ไวยสิทธ์ิ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 311/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักยา

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

  



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 กพ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างตรวจความราบถ้วนถกูต้องของ 18,000.00                18,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 18,000.00         นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 18,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 312/2561

ค าขอขึน้ทะเบียนยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 กพ. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จดัท าข้อมลูประกอบการปรับปรุง 78,000.00                78,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.วรกานดา เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00         นส.วรกานดา เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.314/2561

บญัชียาหลกั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมิน 78,000.00                78,000.00              เฉพาะเจาะจง นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00         นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.315/2561

มลูยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างท าเอกสาร และบนัทกึข้อมลู 12,000.00                12,000.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ 12,000.00         นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ 12,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.316/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 15,900.00                15,900.00              เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 15,900.00         นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 15,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.317/2561

พร้อมพนกังานขบัรถ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างตรวจเช็คและเปลีย่นถ่ายน า้ 6,767.00                  6,767.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5 จ ากัด 6,767.00           บริษัท สยามพระราม 5 จ ากัด 6,767.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.318/2561

มนัเคร่ือง เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 กพ.2561

  



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างซอ่มเคร่ืองปริน้เตอร์ 7,853.80                  7,853.80                เฉพาะเจาะจง CHADO 7,853.80           CHADO 7,853.80            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.319/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างถ่ายเอกสาร 2,528.00                  2,528.00                เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 2,528.00           เอ เอส ก๊อบปี้ 2,528.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/744

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 ซอ่มเคร่ืองปริน้เตอร์ 856.00                     856.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม ออโต เมชัน่ จ ากัด 856.00              บริษัท พี เอ็ม ออโต เมชัน่ จ ากัด 856.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/750

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างถ่ายเอกสาร 1,031.20                  1,031.20                เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 1,031.20           เอ เอส ก๊อบปี้ 1,031.20            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/751

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างถ่ายเอกสาร 756.80                     756.80                   เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 756.80              เอ เอส ก๊อบปี้ 756.80               มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/752

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างถ่ายเอกสาร 936.00                     936.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสามชยั 936.00              ร้านสามชยั 936.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/759

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปประมาณ

18 จ้างท าเอกสารและบนัทกึข้อมลู 17,000.00                17,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 17,000.00         นส.ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 17,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 320/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างจดัท าข้อมลูพิจารณายาจาก 15,000.00                15,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเสกกรชตกร บวัเบา 15,000.00         นายเสกกรชตกร บวัเบา 15,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 321/2561

สมนุไพร เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างท าเอกสารการประชมุ 14,888.00                14,888.00              เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 14,888.00         เอ เอส ก๊อบปี้ 14,888.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 322/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

21 จ้างถ่ายเอกสาร 1,782.00                  1,782.00                เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 1,782.00           เอ เอส ก๊อบปี้ 1,782.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/765

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 13 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างถ่ายเอกสาร 2,608.00                  2,608.00                เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 2,608.00           เอ เอส ก๊อบปี้ 2,608.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/767

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 13 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลูยา 78,000.00                78,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00         นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 323/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

24 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 7,920.00                  7,920.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสามชยั 7,920.00           ร้านสามชยั 7,920.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 324/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 ตรวจประเมินค าขอด้านยา 30,000.00                30,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.มนสันนัท์ สวนเพชร 30,000.00         นส.มนสันนัท์ สวนเพชร 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 325/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างบนัทกึข้อมลูเก่ียวกับโฆษณายา 14,250.00                14,250.00              เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัมาศ รัตนอมรภิรมย์ 14,250.00         นส.ณฐัมาศ รัตนอมรภิรมย์ 14,250.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 326/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างผลิตสือ่ความรู้วธีิปฏิบตัิทางเภสชั 35,000.00                35,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์ 35,000.00         นส.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์ 35,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 327/2561

กรรมชมุชนฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างด าเนินการศกึษาข้อมลูด้าน 50,000.00                50,000.00              เฉพาะเจาะจง นางนฤพร สตุณัฑวบิลูย์ 50,000.00         นางนฤพร สตุณัฑวบิลูย์ 50,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 328/2561

ความคงสภาพฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างรวบรวม วเิคราะห์ ข้อมลูพืน้จดัการ 8,200.00                  8,200.00                เฉพาะเจาะจง นางวลัลภา ยีส่วสัดิ์ 8,200.00           นางวลัลภา ยีส่วสัดิ์ 8,200.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 329/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป30 จ้างจดัท าแนวทางการประเมิน 320,000.00              320,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.อษุาวดี  สตุะภกัดิ์ 320,000.00       นส.อษุาวดี  สตุะภกัดิ์ 320,000.00        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 330/2561

ผลการน าการใช้ยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จ้างด าเนินการจดัท าข้อมลูกฎหมาย 30,000.00                30,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.กนกกร สทุธนนัท์ 30,000.00         นส.กนกกร สทุธนนัท์ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 331/2561

ยาตามมติคณะกรรมการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างรวบรวม วเิคราะห์ ข้อมลูพืน้ฐานฯ 43,000.00                43,000.00              เฉพาะเจาะจง นายธนเดช มงคลเกตุ 43,000.00         นายธนเดช มงคลเกตุ 43,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 332/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 79,590.00 79,590.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์  กระทรวงไทย

  เสนอราคา 79,590 บาท

นางสาวฝนทิพย์  กระทรวง

ไทย  เสนอราคา 79,590 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 64/61 ลว. 5 กุมภาพนัธ์ 2561

2 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 65,800.00 65,800.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววภิาวรรณ  เอ่ียมจิตติ

รักษ์ เสนอราคา 65,800 บาท

นางสาววภิาวรรณ  เอ่ียมจิต

ติรักษ์ เสนอราคา 65,800 

บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 65/61 ลว. 5 กุมภาพนัธ์ 2561

3 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 33,000.00 33,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี  โชตินยั เสนอ

ราคา 33,000 บาท

นางสาวนภาศรี  โชตินยั 

เสนอราคา 33,000 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 66/61 ลว. 5 กุมภาพนัธ์ 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 

ช่ือหน่วยงาน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป4 จ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 2,525.00 2,525.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ เสนอราคา 

2,525 บาท

ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ เสนอ

ราคา 2,525 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตจ 62/61 ลว. 9 กุมภาพนัธ์ 2561

5 เชา่รถตู้พร้อมน า้มนัเชือ้เพลิง 20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายณฐัธนนท์  อธิพฒัน์ธญักุล

 เสนอราคา 20,000 บาท

นายณฐัธนนท์  อธิพฒัน์ธญั

กุล เสนอราคา 20,000 บาท

มีมาตรฐานด้านความปลอดภยั ตจ 63/61 ลว. 23 กุมภาพนัธ์ 2561

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซอ่มเคร่ืองพิมพ์ Samsung 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์ 3,500 ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์ 3,500 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.414/61                 8 

กุมภาพนัธ์ 2561

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 3,000 ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 3,000 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.415/61                 8 

กุมภาพนัธ์ 2561

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายจีระยทุธ ตธุรรม 1,800 นายจีระยทุธ ตธุรรม 1,800 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.416/61                 8 

กุมภาพนัธ์ 2561

4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมสรุกะ 7,800 นายกรณยั พิมสรุกะ 7,800 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.417/61                 15 

กุมภาพนัธ์ 2561

5 จ้างซอ่มปะยางรถยนต์ 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านปะยางป๊ัมแก๊ส 200 ร้านปะยางป๊ัมแก๊ส 200 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.418/61                 19 

กุมภาพนัธ์ 2561

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 4,850 4,850 เฉพาะเจาะจง นายนราวชิญ์ เงาศรี 4,850 นายนราวชิญ์ เงาศรี 4,850 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.419/61                 19 

กุมภาพนัธ์ 2561

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

วันที่.....21......เดือน...มีนาคม....พ.ศ...2561.................

วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน…กุมภาพันธ์ 2561................................

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ
จ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป7 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 9,600 ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 9,600 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.420/61                 19 

กุมภาพนัธ์ 2561

8 จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง 1,700.23 1,700.23 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 1,700.23 บ.สยามพระราม5 1,700.23 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.421/61                 21 

กุมภาพนัธ์ 2561

9 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์

 นง-6623

3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง หจก.พระนครออโต้ 3,745 หจก.พระนครออโต้ 3,745 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.422/61                 21 

กุมภาพนัธ์ 2561

10 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์

 นง-6624

33,787.39 33,787.39 เฉพาะเจาะจง หจก.พระนครออโต้ 33,787.39 หจก.พระนครออโต้ 33,787.39 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.423/61                 21 

กุมภาพนัธ์ 2561

11 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 26,300 26,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ฑิมณตรี 26,300 หจก.ฑิมณตรี 26,300 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.424/61                 22 

กุมภาพนัธ์ 2561

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 5,000 ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 5,000 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.425/61                 23 

กุมภาพนัธ์ 2561

13 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 11,200 11,200 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 11,200 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 11,200 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.426/61                 23 

กุมภาพนัธ์ 2561

14 จ้างท ากระเป๋าใสเ่อกสาร

ประกอบการอบรม

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายชษุณะ โชติสขุสงวน 14,000 นายชษุณะ โชติสขุสงวน 14,000 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.427/61                 23 

กุมภาพนัธ์ 2563

15 ยกเลิกเน่ืองจากจ้างไม่ทนัตาม

ก าหนด

บจ.อ.428/61                 23 

กุมภาพนัธ์ 2561

16 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 4,400 ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 4,400 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.429/61                 23 

กุมภาพนัธ์ 2561

17 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 5,136 5,136 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 5,136 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 5,136 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.430/61                 26 

กุมภาพนัธ์ 2561

18 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง นายกรนยั พิมพสรุกะ 34,000 นายกรนยั พิมพสรุกะ 34,000 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.431/61                 28 

กุมภาพนัธ์ 2561



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป19 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั บรรจง 40,000 นายฉัตรชยั บรรจง 40,000 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.432/61                 28 

กุมภาพนัธ์ 2561

20 ซือ้วสัดดุบัเบิล้เอ 64,414 64,414 เฉพาะเจาะจง บ.ดบัเบิล้เอ 64,414 บ.ดบัเบิล้เอ 64,414 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.30/61                  8 

กุมภาพนัธ์ 2561

21 ซือ้ชดุทดสอบเพ่ือใช้วเิคราะห์ใน

ห้องปฏิบตัิการ

17,729.90 17,729.90 เฉพาะเจาะจง บ.ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้ 17,729.90 บ.ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้ 17,729.90 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.31/61                  9 

กุมภาพนัธ์ 2561

22 ซือ้ชดุน ามาตรวจสอบยาฆา่แมลง

 สารพิษตกค้าง จีที

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 40,000 ห้างจีทีพาณิชย์ 40,000 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.32/61                  9 

กุมภาพนัธ์ 2561

23 ซือ้วสัดหุมึก 63,560 63,560 เฉพาะเจาะจง บ.วบิลูกิจ 63,560 บ.วบิลูกิจ 63,560 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.33/61                  9 

กุมภาพนัธ์ 2561

24 ซือ้แผ่นอาหารเลีย้งเชือ้ 49,722.90 49,722.90 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 49,722.90 บ.ดีเคเอสเอช 49,722.90 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.34/61                  14 

กุมภาพนัธ์ 2561

25 ซือ้วสัดสุ านกังาน 58488.34 58488.34 เฉพาะเจาะจง บ.กิจเจริญ 58488.34 บ.กิจเจริญ 58488.34 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.35/61                  14 

กุมภาพนัธ์ 2561

26 ซือ้วสัดจุดัประชมุ 4229.73 4229.73 เฉพาะเจาะจง บ.ซีไอแอล 4229.73 บ.ซีไอแอล 4229.73 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.36/61                  22 

กุมภาพนัธ์ 2561

27 ซือ้กระเป๋าใสเ่อกสาร 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายชษุณะ โลหพนัธุ์วงศ์ 14,000 นายชษุณะ โลหพนัธุ์วงศ์ 14,000 คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.37/61                  22 

กุมภาพนัธ์ 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ส านักด่านอาหารและยา



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร

(มี.ค. 61)

55,212.00 55,212.00 เฉพาะเจาะจง บ.ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย จก. 55,212.00 บ.ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย 

จก.

55,212.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.33/61 ลว 27 ก.พ. 61

2 ซือ้ชดุตรวจสอบสาร     แอฟลา

ทอกซิน

26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้ 26,215.00 บจก.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้ 26,215.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.30/61 ลว 6 ก.พ. 61

3 ซือ้น า้ยาตรวจสอบยาฆา่แมลง-

สารพิษตกค้าง

99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 99,262.00 ห้างจีทีพาณิชย์ 99,269.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.32/61 ลว 8 ก.พ. 61

4 จดัจ้างติดตอ่สายไฟฟ้าและทอ่

ประปา

12,245.00 12,245.00 เฉพาะเจาะจง นายยทุธนา  สมบตัิใหม่ 12,245.00 นายยทุธนา  สมบตัิใหม่ 12,245.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.121/61 ลว 5 ก.พ. 61

5 จ้างท าสีตู้คอนเทนเนอร์ 24,050.00 24,050.00 วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 24,050.00 นายพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 24,050.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.124/61 ลว 19 ก.พ. 61

6 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานด้าน

พสัดุ

11,000                     11,000                   เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ ปรากฎผล 11,000              นายอานนท์ ปรากฎผล 11,000               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.125/61 ลว. 28 ก.พ. 61

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ราคาที่เสนอ

๑
ออกแบบและจดัพิมพ์กระดาษหวั

ข่าว
๕๙,๙๒๐ ๕๙,๙๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๕๙,๙๒๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๕๙,๙๒๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๕/๒๕๖๑     วนัที่ ๗/

๒/๒๕๖๑

๒
คูมื่อครู การพฒันาพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนกัเรียน
๒๐๓,๓๐๐ ๒๐๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๒๐๓,๓๐๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๒๐๓,๓๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๖/๒๕๖๑     วนัที่ ๘/

๒/๒๕๖๑

๓ ซอ่มห้องน า้ชายและห้องน า้หญิง ๒๓,๓๙๐ ๒๓,๓๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๒๓,๓๙๐ ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๒๓,๓๙๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๗/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๒/๒/๒๕๖๑

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

(ช่ือหน่วยงาน)...............กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค.................

วนัที.่..๒...เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง
เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

วันที่     28     เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน...กุมภาพนัธ์...๒๕๖๑......



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
๔ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๓๐,๐๐๐ นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๓๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

        บจ.พศ.๗๘/๒๕๖๑       วนัที่

 ๒๗/๒/๒๕๖๑

๕ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๑๓,๓๐๐ ๑๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ ๑๓,๓๐๐ นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ ๑๓,๓๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

        บจ.พศ.๗๙/๒๕๖๑       วนัที่

 ๒๗/๒/๒๕๖๑

๖ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๙,๖๕๐ ๔๙,๖๕๐ เฉพาะเจาะจง นายชยัภทัร เปมะวภิาต ๔๙,๖๕๐ นายชยัภทัร เปมะวภิาต ๔๙,๖๕๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

        บจ.พศ.๘๐/๒๕๖๑       วนัที่ 

๒๗/๒/๒๕๖๑

๗ ชดุทดสอบสารเคมีในอาหาร ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสชักรรม ๑๙๕,๐๐๐ องค์การเภสชักรรม ๑๙๕,๐๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

        บซ.พศ.๗/๒๕๖๑       วนัที่ 

๙/๒/๒๕๖๑

๘ วสัดสุ านกังาน ๑๐,๙๗๕ ๑๐,๙๗๕ เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า ๑๐,๙๗๕ ร้านกิจเจริญการค้า ๑๐,๙๗๕
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

         บซ.พศ.๘/๒๕๖๑         วนัที่

 ๑๐/๒/๒๕๖๑

๙ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๘๗,๐๓๔ ๘๗,๐๓๔ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๘๗,๐๓๔ ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๘๗,๐๓๔
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

       บซ.พศ.๙/๒๕๖๑       วนัที่ 

๒๑/๒/๒๕๖๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิที่จะ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 เบิกเงินคา่ซือ้กระเป๋าใสเ่อกสาร  28,000.00 28,000.00 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากัด 28,000 บาท บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากัด  28,000 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/359 ลว.8 กพ.61

และคณุลกัษณะเฉพาะ คบซ.8/2561 ลว.15 มค.61

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 เบิกเงินคา่จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนั 7,122.99 7,122.99 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 จ ากัด 7,122.99 บาท บ.สยามพระราม5 จ ากัด 7,122.99 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/458 ลว.16 กพ.61

เคร่ืองและรายการอ่ืนๆ (ส านกังานใหญ่) (ส านกังานใหญ่) และคณุลกัษณะเฉพาะ คบจ.48/2561 8 กพ.61

กพ1508 นนทบรีุ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน    กุมภาพนัธ์ 2560

(ช่ือหน่วยงาน)     กอง สง่เสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

วนัที่     28     เดือน   กุมภาพนัธ์     พ.ศ.  2561

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 7,600.00 7,600.00 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี 7,600 บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี 7,600 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/467 ลว.19 กพ.61

ในวนัที่ 5-8 กพ.61 อยธุยา และคณุลกัษณะเฉพาะ คบจ.47/2561 ลว.2 กพ.61

จ านวน 4 วนัละ1,900 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 9,250.00 9,250.00 โดยวธีิเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี 9,250 บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี 9,250 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/378 ลว.9 กพ.61

ในวนัที่ 29 มค.-2 กพ.61 ตราด และคณุลกัษณะเฉพาะ คบจ.46/2561 ลว.25 มค.61

จ านวน 5 วนัละ1,850 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 7,600.00 7,600.00 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี 7,600 บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี  7,600 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/524 ลว.27 กพ.61

ในวนัที่ 19 -22 กพ.61 ลพบรีุ และคณุลกัษณะเฉพาะ คบจ.52/2561 ลว.16 กพ.61

จ านวน 4 วนัละ1,900 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,700.00 5,700.00 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี  5,700 บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ฑิมณตรี  5,700 บาท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา สธ.1006.1/525 ลว.27 กพ.61

ในวนัที่ 20 -22 กพ.61 ชลบรีุ และคณุลกัษณะเฉพาะ คบจ.53/2561 ลว.19 กพ.61

จ านวน 4 วนัละ1,900 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปและคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้สติกเกอร์เลเซอร์ 31,297.50                31,297.50              เฉพาะเจาะจง
กิจเจริญการค้า 

เสนอราคา 31,297.50 บาท

กิจเจริญการค้า 

วงเงิน 31,297.50 บาท
มีคณุภาพและบริการดี

บซส.7/2561 ลว.22 ก.พ.61

2

จ้างท าเอกสารโครงการส ารวจ

ศกัยภาพของสถานที่ในการ

พฒันาสถานประกอบการตาม

พระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอางและ

ตามแนวทางวธีิที่ดีในการผลิต

เคร่ืองส าอาง ปีงบประมาณ 2561

31,000.00                31,000.00 เฉพาะเจาะจง
สามชยั 2017 

เสนอราคา 31,000 บาท

สามชยั 2017 

วงเงิน 31,000 บาท

คณุลกัษณะของงานจ้างตรงกับความ

ต้องการใช้งาน
บจส.77/2561 ลว.1 ก.พ.61

3 จ้างลกูจ้างเหมาปฏิบตัิงาน 7,500.00                  7,500.00                เฉพาะเจาะจง
นายไตรสิทธ์ิ  จนัประภาส 

เสนอราคา 7,500 บาท

นายไตรสิทธ์ิ  จนัประภาส 

วงเงิน 7,500 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน บจส.78/2561 ลว.5 ก.พ.61

4 จ้างลกูจ้างเหมาปฏิบตัิงาน 7,500.00                  7,500.00                เฉพาะเจาะจง
นายไตรสิทธ์ิ  จนัประภาส 

เสนอราคา 7,500 บาท

นายไตรสิทธ์ิ  จนัประภาส 

วงเงิน 7,500 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน
บจส.79/2561 ลว.27 ก.พ.61

5
จ้างเชา่สถานที่จดัเก็บเอกสาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561
5,005.00 5,005.00 เฉพาะเจาะจง

บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากัด 

เสนอราคา 5,005 บาท

บ.กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากัด 

วงเงิน 5,005 บาท
คณุลกัษณะของงานจ้างตรงกับความ

ต้องการใช้งาน
บจส.80/2561 ลว.28 ก.พ.61

แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน.......มกราคม 2561..................

(ช่ือหน่วยงาน)....ศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ (ศรป.)......

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

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

วันที่      เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ล าดับที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายภาณ ุวงศ์รัตนโชคชยั นายภาณ ุวงศ์รัตนโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   29/2561

เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคา 20,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที่ 31 มกราคม 2561

2 จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึอดัวดิีโอลง

ฮาร์ดดิสก์

144,600.00              144,600.00            
เฉพาะเจาะจง

ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   5/2561

และกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียบแบบ HD เสนอราคา  144,600 บาท ราคาจ้าง  144,600 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561

3 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 6,650 6,650 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   6/2561

เสนอราคา  6,650 บาท ราคาจ้าง  6,650 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ

ภายในศนูย์บริการฯ

10,218.50.- บาท 10,218.50.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

ราคาที่เสนอ 10,218.50.- บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

ราคาที่จ้าง 10,218.50.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 20/2561

1 ก.พ.61

2
จ้างเหมาบริการด้านจดัท าข้อมลู

เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศของ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

๓๘,๓๐๐.- บาท ๓๘,๓๐๐.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายธนทศัน์ ไทยธนวฒัน์

ราคาที่เสนอ ๓๘,๓๐๐.- บาท

นายธนทศัน์ ไทยธนวฒัน์

ราคาที่จ้าง ๓๘,๓๐๐.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ ๓๔/๒๕๖๑

5 ก.พ.61

วันที่.. ...28.....เดือน..กุมภาพันธ์..พ.ศ....2561...

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์ 2561

กองสง่เสริมการประกอบการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

วนัที่ 28 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัลือกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร.1 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561                                                        

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป3
จ้างจดัท าเอกสารประกอบการ

ประชมุและเอกสารเก่ียวกับการ

เบิกจา่ยเงิน

60,9๐๐.- บาท 60,9๐๐.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา เจ้าไทย

ราคาที่เสนอ 60,9๐๐.- บาท

น.ส.เจนจิรา เจ้าไทย

ราคาที่จ้าง 60,9๐๐.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ ๓5/๒๕๖๑

5 ก.พ.61

4 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารการประชมุ

17,524.- บาท 17,524.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายสิรวชิญ์ สทุธิประภา

ราคาที่เสนอ 17,524.- บาท

นายสิรวชิญ์ สทุธิประภา

ราคาที่จ้าง 17,524.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ ๓6/๒๕๖๑

8 ก.พ.61

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 75,600.- บาท 75,600.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาที่เสนอ 75,600.- บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาที่จ้าง 75,600.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ ๓7/๒๕๖๑

12 ก.พ.61

6 จ้างจดัท าข้อเสนอโครงสร้างกอง

นวตักรรมผลิตภณัฑ์สขุภาพและ

การบริการ

59,200.- บาท 59,200.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์ดิลกวฒัน์

ราคาที่เสนอ 59,200.- บาท

น.ส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์

ดิลกวฒัน์

ราคาที่จ้าง 59,200.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ ๓8/๒๕๖๑

13 ก.พ.61

7 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์ 45,450.- บาท 45,450.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร 

ราคาที่เสนอ 45,450.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร 

ราคาที่จ้าง 45,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ ๓9/๒๕๖๑

13 ก.พ.61

8 จ้างซอ่มโคมไฟ 4,800.- บาท 4,800.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายลลิต อยูเ่ย็น

ราคาที่เสนอ 4,800.- บาท

นายลลิต อยูเ่ย็น

ราคาที่จ้าง 4,800.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 21/2561

13 ก.พ.61

9 ซือ้วสัดสุ านกังาน 64,163.62 บาท 64,163.62 บาท วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ธาราลกัษม์ ซพัพลาย

ราคาที่เสนอ 64,163.62 บาท

หจก.ธาราลกัษม์ ซพัพลาย

ราคาที่ซือ้ 64,163.62 บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.ซ 2/2561

14 ก.พ.61

10 จ้างจดัท าแนวทางกระบวนการ

และแนวทางวชิาการในการ

อนญุาตยาชีววตัถคุล้ายคลงึที่มี

การวจิยัพฒันาและนวตักรรม

500,000.- บาท 500,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัมหิดล

ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท

มหาวทิยาลยัมหิดล

ราคาที่จ้าง 500,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 40/๒๕๖๑

23 ก.พ.61


