แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

1 ถ่ายเอกสาร
2 กระดาษถ่ายเอกสาร
3 ถ่ายเอกสาร
4 วัสดุสานักงาน
5 ถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง
1,203.75
4,601.00
4,459.76
3,189.67
2,668.58

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

1,203.75 เฉพาะเจาะจง
4,601.00 เฉพาะเจาะจง
4,459.76 เฉพาะเจาะจง
3,189.67 เฉพาะเจาะจง
2,668.58 เฉพาะเจาะจง

วสุถ่ายเอกสาร

วสุถ่ายเอกสาร

เสนอราคา 1,203.75 บาท

ราคา 1,203.75 บาท

บริ ษัท ดับเบิ๊ล เอ ดิจิตอล

บริ ษัท ดับเบิ๊ล เอ ดิจิตอล

เสนอราคา 4,601 บาท

เสนอราคา 4,601 บาท

วสุถ่ายเอกสาร

วสุถ่ายเอกสาร

เสนอราคา 4,459.76 บาท

ราคา 4,459.76 บาท

กิจเจริ ญการค้ า

กิจเจริ ญการค้ า

เสนอราคา 3,189.67 บาท

เสนอราคา 3,189.67 บาท

วสุถ่ายเอกสาร

วสุถ่ายเอกสาร

เสนอราคา 2,668.58 บาท

ราคา 2,668.58 บาท

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 9/2561

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 10/2561

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 11/2561

ราคาในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 12/2561

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 13/2561

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

1

จ้ างรถบัสปรับอากาศ 1 คัน

27,000.-บาท

27,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
แบม&บอส แทรเวิล

2

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน

8,000.-บาท

8,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายชัยมงคล เยาวสังข์

ราคาที่เสนอ
27,000.-บาท

8,000.-บาท

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
27,000.-บาท
แบม&บอส แทรเวิล

นายชัยมงคล เยาวสังข์

8,000.-บาท

หมายเหตุท่ คี ัดเลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
บจ.สล. 97/2561
ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 98/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่
3

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
จ้ างทากระเป๋ าใส่เอกสาร 65 ใบ

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง
11,700.-บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

11,700.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

น.ส. สมวิไล ตั ้งสิริสถิตวงศ์

11,700.-บาท

น.ส. สมวิไล ตั ้งสิริสถิตวงศ์

11,700.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 99/2561
ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
4

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

20,000.-บาท

20,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพัสนัย อ่อนน้ อม

20,000.-บาท

นายพัสนัย อ่อนน้ อม

20,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 100/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2561

ประมาณ
5

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

18,000.-บาท

18,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. กรทิพย์ ทองรังษี

18,000.-บาท

น.ส. กรทิพย์ ทองรังษี

18,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 101/2561
ลงวันที่ 5 ก.พ. 2561

6

จ้ างซ่อมห้ องน ้าหญิงอาคาร 1

8,560.-บาท

8,560.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์

8,560.-บาท

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์

8,560.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 102/2561

ชั ้น 2

จากัด

จากัด

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2561

155,000.-บาท ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์ 155,000.-บาท
อักษรกราฟฟิ คแอนด์ดีไซน์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 103/2561
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2561

21,500.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 104/2561
ลงวันที่ 7 ก.พ. 2561

7

จ้ างพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินฯ

155,000.-บาท

155,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์
อักษรกราฟฟิ คแอนด์ดีไซน์

8

จ้ างซ่อมท่อส้ วมและท่อน ้าทิ ้ง
2 รายการ

21,500.-บาท

21,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายภาคิน ศรี คงธนเดช

นายภาคิน ศรี คงธนเดช

21,500.-บาท

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดั9บที่ จ้ างซ่งานที
ซือ้ มหรื
อจัดจ้ าง
อมเครื่ จ่ อัดงพิ
พ์ Printer
Samsung จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
2,500.-บาท
จ้ าง

ราคากลาง
2,500.-บาท

วิเฉพาะเจาะจง
ธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้ าน JS COMPUTER
2,500.-บาท

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
ร้ าน JS COMPUTER

2,500.-บาท

เหตุมีผคลที
่ คัดเลืตอิคกโดยสรุ
ณ
ุ สมบั
รบถ้ วน ป
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
บจ.สล. 105/2561
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2561

ประมาณ
10

จ้ างซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่ องพิมพ์ จานวน 2 รายการ

8,700.-บาท

8,700.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน JS COMPUTER

8,700.-บาท

ร้ าน JS COMPUTER

8,700.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 106/2561
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
11

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

20,000.-บาท

20,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. สพรรษา คาภี

20,000.-บาท

น.ส.สพรรษา คาภี

20,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 107/2561
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2561

12

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

36,000.-บาท

36,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ชืน่ กมล จิตจานงค์

36,000.-บาท

น.ส. ชืน่ กมล จิตจานงค์

36,000.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 108/2561
ลงวันที่ 15 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
13

จ้ างซ่อมเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1,091.-บาท

1,091.-บาท

เฉพาะเจาะจง

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สล. 6/52 พ.

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

1,091.-บาท

คิงส์วชิ นั่ เทคโนโลยี

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

1,091.-บาท

คิงส์วชิ นั่ เทคโนโลยี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 109/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561

14

จ้ างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นง - 3981 นม.
จานวน 4 รายการ

3,798.50 บาท

3,798.50 บาท

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
พระนครออโต้ แอร์

3,798.50 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
พระนครออโต้ แอร์

3,798.50 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 110/2561
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561

15

ปรับปรุ งพื ้นทางลาดอาคาร

114,490.-บาท

114,490.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จากัด

114,490.-บาท

บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จากัด

114,490.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 111/2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่ 2-4, งานที
3-5 ่ จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

16

รายชื่อผู้เสนอราคา

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

ราคากลาง

9,100,000.-บาท

9,100,000.-บาท

จ้ างที่ปรึ กษาออกแบบอาคาร

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

เหตุเสนอราคาเหมาะสม
ผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็ จและอาคารจอดรถ

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท 760 ไอ-อาร์ คิเทค
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด

9,100,000.-บาท

บริ ษัท 760 ไอ-อาร์ คิเทค

9,100,000.-บาท

แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ

สจ.เลขที่ 37/2560

ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตาม
เงื่อนไขข้ อกาหนดของ

ลงวันที่ 15 ก.พ. 2561

สานักงานฯ

ลาดับที่
1

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
21,600

ราคากลาง
21,600

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กองแผนงานและวิชาการ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
วิธีซื ้อหรื อจ้ าง
รายชือ่ ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง
วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครัช วิบลู ย์ศิริ
นายอัครัช วิบลู ย์ศิริ
เสนอราคา 21,600 บาท

เสนอราคา 21,600 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บจ.ช.103/61

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

2

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดเตรี ยมข้ อมูล
และประสานด้ านการติดตามประเมิน

24,000

24,000

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา พรหมสาขา
ณ สกลนคร
เสนอราคา 24,000 บาท

3

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

18,000

18,000

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คุตะพันธ์

นางสาวกุลธิดา พรหมสาขา
ณ สกลนคร
เสนอราคา 24,000 บาท

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.104/61
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.105/61

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
วิธีซือ้ หรือจ้ าง เสนอราคา 18,000 บาท

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
เสนอราคา 18,000 บาท

ลที่คัดเลือกโดยสรุ ป
และคุณเหตุ
ลักผษณะเฉพาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

4

จ้ างทาฐานรากวางพื ้นสาเร็ จรูปเพื่อ

299,600

299,600

ติดตั ้งตู้คอนเทนเนอร์ สาหรับการจัดตั ้ง
พิพิธภัณฑ์

วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จากัด
เสนอราคา 299,600 บาท

บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จากัด
เสนอราคา 299,600 บาท

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.106/61
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ

5

จ้ างถ่ายเอกสารพร้ อมเข้ ารูปเล่ม

21,400

21,400

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน วสุถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 21,400 บาท

ร้ าน วสุถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 21,400 บาท

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.107/61
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

6

จ้ างจัดทาหนังสือร่างแผนยุทธศาสตร์

18,480

18,480

การจัดการสารเคมี

7

ซื ้อตู้คอนแทนเนอร์ แบบน็อคดาวน์
สาหรับการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอราคา 18,480 บาท

498,620

498,620

วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท เอสบีที เวิลด์วายด์
โปรดักส์
เสนอราคา 498,620 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอราคา 18,480 บาท

บริ ษัท เอสบีที เวิลด์วายด์
โปรดักส์
เสนอราคา 498,620 บาท

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

บจ.ช.108/61
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

บซ.ช.109/61
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

8

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

จ้ างถ่ายเอกสารพร้ อมเข้ ารูปเล่ม

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

3,572.90

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผอลที
่ คัดเลือกโดยสรุ ป
ตามความต้
งการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

3,572.90 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน วสุถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 3,572.90 บาท

ร้ าน วสุถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 3,572.90 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.110/61
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
9

ซื ้อกล่องเก็บเอกสาร

4,654.50

4,654.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสารฯ
เสนอราคา 4,654.50 บาท

บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสารฯ
เสนอราคา 4,654.50 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

บซ.ช.111/61
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
ศูนย์ ข้อมูลและสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

1

จ้ างซ่อมพร้ อมเปลีย่ นอุปกรณ์
ห้ องน ้า ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง
23,968

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

23,968 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด ราคาที่เสนอ 23,968
บาท

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือ
จ้ าง
บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด ราคาที่ตกลงจ้ าง
23,968 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ. 24/2561
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ชื่อหน่ วยงาน.........สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ...........
วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงิน
ที่จะซือ้ หรื อจ้ าง
๑๕๐,๖๕๖.๐๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
๑๕๐,๖๕๖.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด เสนอราคา ๑๕๐,๖๕๖
บาท

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้

ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด เสนอราคา
๑๕๐,๖๕๖ บาท

หรื อจ้ าง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บจ.พ.๘๘/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑
ราคา

๑

ขออนุมตั ิจ้างดาเนินการติดตัง้
บานเลือ่ นอลูมิเนียม อาคาร 6 ชัน้
3

๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมารถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ

๒,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๒,๐๐๐ บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บจ.พ.๘๙/๒๕๖๑ ลว.๙ ก.พ.๖๑
ราคา

๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมารถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ

๒,๑๐๐.๐๐

๒,๑๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๒,๑๐๐ บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๒,๑๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บจ.พ.๙๐/๒๕๖๑ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑
ราคา

๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมารถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ

๒,๒๒๐.๐๐

๒,๒๒๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๒,๒๒๐ บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๒,๑๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บจ.พ.๙๑/๒๕๖๑ ลว.๒๒ ก.พ.๖๑
ราคา

๕

ขออนุมตั ิจ้างติดตังม่
้ านม้ วนทึบ
แสง

๕๓,๕๐๐.๐๐

๕๓,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด เสนอราคา ๕๓,๕๐๐
บาท

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด เสนอราคา ๕๓,๕๐๐
บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บจ.พ.๙๒/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑
ราคา

๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของ
ส่วนราชการ

๒๗,๐๐๐.๐๐

๒๗,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย เสนอ
ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย
เสนอราคา ๒๗,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บจ.พ.๙๓/๒๕๖๑ ลว.๒๗ ก.พ.๖๑
ราคา

๗

ขออนุมตั ิจ้างถายเอกสาร

๗,๘๒๔.๘๐

๗,๘๒๔.๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๗,๘๒๔.๘๐ บาท

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๗,๘๒๔.๘๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บจ.พ.๙๔/๒๕๖๑ ลว.๒๗ ก.พ.๖๑
ราคา

๘

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุงานบ้ าน/งาน
ครัว

๖,๘๙๐.๘๐

๖,๘๙๐.๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท สยามยูนิแคร์ จากัด
เสนอราคา ๖,๘๙๐.๘๐ บาท

บริ ษัท สยามยูนิแคร์ จากัด
เสนอราคา ๖,๘๙๐.๘๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ บซ.พ.๑๐/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑
ราคา

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดั๙บที่ ขออนุงานที
ซือ้สหรื
อจัดาจ้น/งาน
าง
มตั ิจดั่ จซืัด้อวั
ดุงานบ้
ครัว

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
๑,๙๘๐.๐๐
จ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง
ีซือ้ หรือจ้ าง ร้ านเอส. เอส. สเตชัน่ เนอรี่
๑,๙๘๐.๐๐ วิวิธธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา ๑,๙๘๐ บาท

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
ร้ านเอส. เอส. สเตชัน่ เนอรี่
เสนอราคา ๑,๙๘๐ บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุดผเลื
ลทีอ่ คกข้ัดอเลืเสนอโดยใช้
อกโดยสรุเปกณฑ์ บซ.พ.๑๑/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ก.พ.๖๑
พิจารณาคั
ราคา

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักยา

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ

หมายเหตุท่ คี ัดเลือก

ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

1

จ้ างถ่ายเอกสาร

2,230.00

2,230.00

เฉพาะเจาะจง

CHADO

2,230.00

CHADO

2,230.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/719
ลงวันที่ 1 ก.พ.61

2

ซื ้อวัสดุสานักงาน

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

CHADO

2,000.00

CHADO

2,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/720
ลงวันที่ 1 ก.พ.61

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
3

จ้ างดาเนินงานเกี่ยวกับคาขอขึ ้น

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ศริ รัณญ์จกั รี ฤกษ์ฤทธิ์

30,000.00

นส.ศริ รัณญ์จกั รี ฤกษ์ ฤทธิ์

30,000.00

ทะเบียนตารับยาแผนโบราณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 309/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 1 ก.พ.61

4

จ้ างดาเนินการราวบรวมประสานงาน

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ลลิตา แนะกระโทก

9,500.00

นส.ลลิตา แนะกระโทก

9,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 310/2561
ลงวันที่ 5 ก.พ.61

5

จ้ างดาเนินการจัดทาข้ อมูลการประชุม

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายทศพล ไวยสิทธิ์

30,000.00

นายทศพล ไวยสิทธิ์

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 311/2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

6

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

จ้ างตรวจความราบถ้ วนถูกต้ องของ

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

18,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

เหตุเสนอราคาเหมาะสม
ผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ลงวันที่ 5 กพ. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
18,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย

18,000.00

นส.จุฑารัตน์ วังชนะชัย

18,000.00

คาขอขึ ้นทะเบียนยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 312/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 5 กพ. 2561

ประมาณ
7

จัดทาข้ อมูลประกอบการปรับปรุง

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.วรกานดา เอื ้อจรัสพันธุ์

78,000.00 นส.วรกานดา เอื ้อจรัสพันธุ์

78,000.00

บัญชียาหลัก

8

จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมิน

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจารุ ต สงครามสงค์

78,000.00

นายจารุ ต สงครามสงค์

78,000.00

มูลยาฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.314/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 5 กพ.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.315/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 5 กพ.2561

ประมาณ
9

จ้ างทาเอกสาร และบันทึกข้ อมูล

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางวนิดา แก้ วเพ็ชร์

12,000.00

นางวนิดา แก้ วเพ็ชร์

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย.316/2561
ลงวันที่ 7 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
10

จ้ างเหมารถยนต์ต้ ปู รับอากาศ

15,900.00

15,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมาขันธ์

15,900.00

นายฉลอง สัมมาขันธ์

15,900.00

พร้ อมพนักงานขับรถ

11

จ้ างตรวจเช็คและเปลีย่ นถ่ายน ้า
มันเครื่ อง

6,767.00

6,767.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท สยามพระราม 5 จากัด

6,767.00 บริ ษัท สยามพระราม 5 จากัด

6,767.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.317/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 7 กพ.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย.318/2561
ลงวันที่ 7 กพ.2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

12

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

จ้ างซ่อมเครื่ องปริ น้ เตอร์

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

7,853.80

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที
่ คัดเลือกโดยสรุ
ภายในวงเงิ
นงบ ป
ประมาณ

7,853.80

เฉพาะเจาะจง

CHADO

7,853.80

CHADO

7,853.80

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย.319/2561
ลงวันที่ 7 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
13

จ้ างถ่ายเอกสาร

2,528.00

2,528.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก๊ อบปี ้

2,528.00

เอ เอส ก๊ อบปี ้

2,528.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/744

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
14

ซ่อมเครื่ องปริ น้ เตอร์

856.00

856.00

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท พี เอ็ม ออโต เมชัน่ จากัด

856.00 บริ ษัท พี เอ็ม ออโต เมชัน่ จากัด

856.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/750
ลงวันที่ 8 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
15

จ้ างถ่ายเอกสาร

1,031.20

1,031.20

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก๊ อบปี ้

1,031.20

เอ เอส ก๊ อบปี ้

1,031.20

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

สธ 1009.1/751
ลงวันที่ 8 กพ.2561

ประมาณ
16

จ้ างถ่ายเอกสาร

756.80

756.80

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก๊ อบปี ้

756.80

เอ เอส ก๊ อบปี ้

756.80

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สธ 1009.1/752
ลงวันที่ 8 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
17

จ้ างถ่ายเอกสาร

936.00

936.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านสามชัย

936.00

ร้ านสามชัย

936.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

สธ 1009.1/759
ลงวันที่ 9 กพ.2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่
18

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
จ้ างทาเอกสารและบันทึกข้ อมูล

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง
17,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง
17,000.00

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่ประมาณ
คัดเลือกโดยสรุ ป
นส.ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

17,000.00

นส.ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

17,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 320/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 9 กพ.2561

ประมาณ
19

จ้ างจัดทาข้ อมูลพิจารณายาจาก
สมุนไพร

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเสกกรชตกร บัวเบา

15,000.00

นายเสกกรชตกร บัวเบา

15,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 321/2561
ลงวันที่ 9 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
20

จ้ างทาเอกสารการประชุม

21

จ้ างถ่ายเอกสาร

22

จ้ างถ่ายเอกสาร

14,888.00

14,888.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก๊ อบปี ้

14,888.00

เอ เอส ก๊ อบปี ้

14,888.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 322/2561
ลงวันที่ 9 กพ.2561

1,782.00

1,782.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก๊ อบปี ้

1,782.00

เอ เอส ก๊ อบปี ้

1,782.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/765

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 13 กพ.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

สธ 1009.1/767
ลงวันที่ 13 กพ.2561

2,608.00

2,608.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก๊ อบปี ้

2,608.00

เอ เอส ก๊ อบปี ้

2,608.00

ประมาณ
23

จัดทาข้ อมูลยา ประเมินข้ อมูลยา

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

78,000.00 นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

78,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 323/2561
ลงวันที่ 26 กพ.2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่
24

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
จ้ างถ่ายเอกสารพร้ อมเข้ าเล่ม

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง
7,920.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง
7,920.00

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป
ร้ านสามชัย

7,920.00

ร้ านสามชัย

7,920.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 324/2561
ลงวันที่ 27 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
25

ตรวจประเมินคาขอด้ านยา

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.มนัสนันท์ สวนเพชร

30,000.00

นส.มนัสนันท์ สวนเพชร

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 325/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

ลงวันที่ 27 กพ.2561

ประมาณ
26

จ้ างบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับโฆษณายา

14,250.00

14,250.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

27

จ้ างผลิตสือ่ ความรู้วธิ ีปฏิบตั ิทางเภสัช

35,000.00

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.รุ้ งนภา เต็งไตรสรณ์

14,250.00 นส.ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

14,250.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 326/2561
ลงวันที่ 27 กพ.2561

35,000.00

35,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 327/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

ลงวันที่ 27 กพ.2561

นส.รุ้ งนภา เต็งไตรสรณ์

กรรมชุมชนฯ

28

จ้ างดาเนินการศึกษาข้ อมูลด้ าน
ความคงสภาพฯ

29

จ้ างรวบรวม วิเคราะห์ ข้ อมูลพื ้นจัดการ

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางนฤพร สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

50,000.00

นางนฤพร สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

50,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 328/2561
ลงวันที่ 27 กพ.2561

8,200.00

8,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางวัลลภา ยีส่ วัสดิ์

8,200.00

นางวัลลภา ยีส่ วัสดิ์

8,200.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 329/2561
ลงวันที่ 27 กพ.2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
320,000.00
จ้ าง

ลาดั30บที่ จ้ างจังานที
่ จัดซือ้ หรือจัดจ้ านง
ดทาแนวทางการประเมิ
ผลการนาการใช้ ยา

ราคากลาง
ธีซือ้ หรือจ้ าง
320,000.00 วิเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
นส.อุษาวดี สุตะภักดิ์
320,000.00
นส.อุษาวดี สุตะภักดิ์

320,000.00

เหตุมีผคลที
่ คัดเลืตอิคกโดยสรุ
ณ
ุ สมบั
รบถ้ วน ป
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
บจ.ย. 330/2561
ลงวันที่ 28 กพ.2561

ประมาณ
31

จ้ างดาเนินการจัดทาข้ อมูลกฎหมาย
ยาตามมติคณะกรรมการ

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.กนกกร สุทธนันท์

30,000.00

นส.กนกกร สุทธนันท์

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.ย. 331/2561
ลงวันที่ 28 กพ.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
32

จ้ างรวบรวม วิเคราะห์ ข้ อมูลพื ้นฐานฯ

43,000.00

43,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนเดช มงคลเกตุ

43,000.00

นายธนเดช มงคลเกตุ

43,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 332/2561
ลงวันที่ 28 กพ.2561

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชือ่ หน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ จัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

1

จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล

79,590.00

79,590.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์ กระทรวงไทย
เสนอราคา 79,590 บาท

นางสาวฝนทิพย์ กระทรวง
ไทย เสนอราคา 79,590 บาท

จ้ างตามความรู้ ความสามารถ

ตจ 64/61 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2561

2

จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล

65,800.00

65,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวรรณ เอีย่ มจิตติ
รักษ์ เสนอราคา 65,800 บาท

นางสาววิภาวรรณ เอีย่ มจิต
ติรักษ์ เสนอราคา 65,800
บาท

จ้ างตามความรู้ ความสามารถ

ตจ 65/61 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2561

3

จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล

33,000.00

33,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี โชตินยั เสนอ
ราคา 33,000 บาท

นางสาวนภาศรี โชตินยั
เสนอราคา 33,000 บาท

จ้ างตามความรู้ ความสามารถ

ตจ 66/61 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2561

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดั4บที่ จ้ างทงานที
่ จัดซืจอ้ านวน
หรือจั1ดรายการ
จ้ าง
าตรายาง
5

เช่ารถตู้พร้ อมน ้ามันเชื ้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
2,525.00
จ้ าง

ราคากลาง
2,525.00

20,000.00

20,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
ือ้ หรือจ้ าง ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์ เสนอราคา
วิธธีเีซฉพาะเจาะจง
2,525 บาท

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,525 บาท

ั น์ธญ
ั กุล
วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐธนนท์ อธิพฒ
เสนอราคา 20,000 บาท

นายณัฐธนนท์ อธิพฒ
ั น์ธญ
ั
กุล เสนอราคา 20,000 บาท

เหตุผลที่คกัดารดี
เลือกโดยสรุ ป
มีคณ
ุ ภาพและบริ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตจ 62/61 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2561

มีมาตรฐานด้ านความปลอดภัย

ตจ 63/61 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2561

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลการดาเนินการจัดจ้ างในรอบเดือน…กุมภาพันธ์ 2561................................
(ชื่อหน่ วยงาน).................สานักอาหาร.............................
วันที่.....21......เดือน...มีนาคม....พ.ศ...2561.................

ลาดับที่ งานที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1

ซ่อมเครื่ องพิมพ์ Samsung

3,500

3,500

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์

2

จ้ างเหมาถ่ายเอกสาร

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

3

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

1,800

1,800

เฉพาะเจาะจง

4

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

7,800

7,800

5

จ้ างซ่อมปะยางรถยนต์

200

6

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

4,850

ราคาที่เสนอ
3,500

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือ
จ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

ร้ านเจเอส คอมพิวเตอร์

3,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.414/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

8

3,000

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

3,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.415/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

8

นายจีระยุทธ ตุธรรม

1,800

นายจีระยุทธ ตุธรรม

1,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.416/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

8

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมสุรกะ

7,800

นายกรณัย พิมสุรกะ

7,800

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.417/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

15

200

เฉพาะเจาะจง

ร้ านปะยางปั๊ มแก๊ ส

200

ร้ านปะยางปั๊ มแก๊ ส

200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.418/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

19

4,850

เฉพาะเจาะจง

นายนราวิชญ์ เงาศรี

4,850

นายนราวิชญ์ เงาศรี

4,850

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.419/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

19

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดั7บที่ จ้ างเหมาถ่
งานทีา่ จยเอกสาร
ัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้
9,600

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
9,600
จ้ าง

ราคากลาง
9,600

วิเฉพาะเจาะจง
ธีซือ้ หรือจ้ าง

1,700.23

1,700.23

เฉพาะเจาะจง

บ.สยามพระราม5

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผลที
ัดเลืวอนกโดยสรุ
ป
คุเหตุ
ณสมบั
ติค่ ครบถ้
เสนอราคา
บจ.อ.420/61
19
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

9,600

1,700.23

บ.สยามพระราม5

1,700.23

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.421/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

21

8

จ้ างเปลีย่ นถ่ายน ้ามันเครื่ อง

9

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศรถยนต์
นง-6623

3,745

3,745

เฉพาะเจาะจง

หจก.พระนครออโต้

3,745

หจก.พระนครออโต้

3,745

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.422/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

21

10

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศรถยนต์
นง-6624

33,787.39

33,787.39

เฉพาะเจาะจง

หจก.พระนครออโต้

33,787.39

หจก.พระนครออโต้

33,787.39

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.423/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

21

11

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

26,300

26,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.ฑิมณตรี

26,300

หจก.ฑิมณตรี

26,300

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.424/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

22

12

จ้ างเหมาถ่ายเอกสาร

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

5,000

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

5,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.425/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

23

13

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

11,200

11,200

เฉพาะเจาะจง

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

11,200

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

11,200

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.426/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

23

14

จ้ างทากระเป๋ าใส่เอกสาร
ประกอบการอบรม

14,000

14,000

เฉพาะเจาะจง

นายชุษณะ โชติสขุ สงวน

14,000

นายชุษณะ โชติสขุ สงวน

14,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.427/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2563

23

15

ยกเลิกเนื่องจากจ้ างไม่ทนั ตาม
กาหนด

บจ.อ.428/61
กุมภาพันธ์ 2561

23

16

จ้ างเหมาถ่ายเอกสาร

4,400

4,400

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

4,400

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

4,400

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.429/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

23

17

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ

5,136

5,136

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

5,136

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

5,136

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.430/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

26

18

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

34,000

34,000

เฉพาะเจาะจง

นายกรนัย พิมพสุรกะ

34,000

นายกรนัย พิมพสุรกะ

34,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.อ.431/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

28

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดั19บที่ จ้ างเหมารถตู
งานที่จัด้ ปซืรัอ้บหรื
อจัดจ้ าง
อากาศ

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
40,000
จ้ าง

ราคากลาง
40,000

วิเฉพาะเจาะจง
ธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
นายฉัตรชัย บรรจง
40,000

เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิ ้ลเอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผลที
ัดเลืวอนกโดยสรุ
ป
คุเหตุ
ณสมบั
ติค่ ครบถ้
เสนอราคา
บจ.อ.432/61
28
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

40,000

บ.ดับเบิ ้ลเอ

64,414

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.30/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

8

17,729.90

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.31/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

9

20

ซื ้อวัสดุดบั เบิ ้ลเอ

64,414

64,414

21

ซื ้อชุดทดสอบเพื่อใช้ วเิ คราะห์ใน
ห้ องปฏิบตั ิการ

17,729.90

17,729.90

22

ซื ้อชุดนามาตรวจสอบยาฆ่าแมลง
สารพิษตกค้ าง จีที

40,000

40,000

เฉพาะเจาะจง ห้ างจีทีพาณิชย์

40,000

ห้ างจีทีพาณิชย์

40,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.32/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

9

23

ซื ้อวัสดุหมึก

63,560

63,560

เฉพาะเจาะจง บ.วิบลู กิจ

63,560

บ.วิบลู กิจ

63,560

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.33/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

9

24

ซื ้อแผ่นอาหารเลี ้ยงเชื ้อ

49,722.90

49,722.90

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช

49,722.90

บ.ดีเคเอสเอช

49,722.90

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.34/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

14

25

ซื ้อวัสดุสานักงาน

58488.34

58488.34

เฉพาะเจาะจง บ.กิจเจริ ญ

58488.34

บ.กิจเจริ ญ

58488.34

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.35/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

14

26

ซื ้อวัสดุจดั ประชุม

4229.73

4229.73

เฉพาะเจาะจง บ.ซีไอแอล

4229.73

บ.ซีไอแอล

4229.73

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.36/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

22

27

ซื ้อกระเป๋ าใส่เอกสาร

14,000

14,000

เฉพาะเจาะจง นายชุษณะ โลหพันธุ์วงศ์

14,000

นายชุษณะ โลหพันธุ์วงศ์

14,000

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.37/61
เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2561

22

เฉพาะเจาะจง บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง

64,414

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
นายฉัตรชัย บรรจง

17,729.90

บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สานักด่ านอาหารและยา

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือ
จ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

1

ซื ้อกระดาษถ่ายเอกสาร
(มี.ค. 61)

55,212.00

55,212.00 เฉพาะเจาะจง บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จก.

55,212.00 บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
จก.

55,212.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.33/61 ลว 27 ก.พ. 61

2

ซื ้อชุดตรวจสอบสาร แอฟลา
ทอกซิน
ซื ้อน ้ายาตรวจสอบยาฆ่าแมลงสารพิษตกค้ าง

26,215.00

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้

26,215.00 บจก.สยามอินเตอร์ ควอลิตี ้

26,215.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.30/61 ลว 6 ก.พ. 61

99,296.00

99,296.00 เฉพาะเจาะจง ห้ างจีทีพาณิชย์

99,262.00 ห้ างจีทีพาณิชย์

99,269.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.32/61 ลว 8 ก.พ. 61

จัดจ้ างติดต่อสายไฟฟ้าและท่อ
ประปา
จ้ างทาสีต้ คู อนเทนเนอร์

12,245.00

12,245.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา สมบัติใหม่

12,245.00 นายยุทธนา สมบัติใหม่

12,245.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.121/61 ลว 5 ก.พ. 61

24,050.00

24,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัส เชื ้อเจ็ดตน

24,050.00 นายพงษ์พนัส เชื ้อเจ็ดตน

24,050.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.124/61 ลว 19 ก.พ. 61

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานด้ าน
พัสดุ

11,000

11,000 นายอานนท์ ปรากฎผล

11,000

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.125/61 ลว. 28 ก.พ. 61

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อ หรื อจ้ าง

3
4
5
6

11,000

เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ ปรากฎผล

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน...กุมภาพันธ์...๒๕๖๑......
(ชือ่ หน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค.................
วันที.่ ..๒...เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

ราคาที่เสนอ

๑

ออกแบบและจัดพิมพ์กระดาษหัว
ข่าว

๕๙,๙๒๐

๕๙,๙๒๐

เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๕๙,๙๒๐

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๕๙,๙๒๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ.๗๕/๒๕๖๑ วันที่ ๗/
๒/๒๕๖๑

๒

คูม่ ือครู การพัฒนาพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารของนักเรี ยน

๒๐๓,๓๐๐

๒๐๓,๓๐๐

เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๒๐๓,๓๐๐

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๒๐๓,๓๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ.๗๖/๒๕๖๑ วันที่ ๘/
๒/๒๕๖๑

๓

ซ่อมห้ องน ้าชายและห้ องน ้าหญิง

๒๓,๓๙๐

๒๓,๓๙๐

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

๒๓,๓๙๐

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

๒๓,๓๙๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ.๗๗/๒๕๖๑ วันที่
๑๒/๒/๒๕๖๑

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลาดับที่
๔

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง
๓๐,๐๐๐

๕

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๓,๓๐๐

๑๓,๓๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๑๓,๓๐๐

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๑๓,๓๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ.๗๙/๒๕๖๑
๒๗/๒/๒๕๖๑

วันที่

๖

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๙,๖๕๐

๔๙,๖๕๐

เฉพาะเจาะจง

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๔๙,๖๕๐

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๔๙,๖๕๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ.๘๐/๒๕๖๑
๒๗/๒/๒๕๖๑

วันที่

๗

ชุดทดสอบสารเคมีในอาหาร

๑๙๕,๐๐๐

๑๙๕,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

๑๙๕,๐๐๐

องค์การเภสัชกรรม

๑๙๕,๐๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บซ.พศ.๗/๒๕๖๑
๙/๒/๒๕๖๑

๘

วัสดุสานักงาน

๑๐,๙๗๕

๑๐,๙๗๕

เฉพาะเจาะจง

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

๑๐,๙๗๕

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

๑๐,๙๗๕

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บซ.พศ.๘/๒๕๖๑
๑๐/๒/๒๕๖๑

๙

วัสดุคอมพิวเตอร์

๘๗,๐๓๔

๘๗,๐๓๔

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

๘๗,๐๓๔

ร้ าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

๘๗,๐๓๔

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บซ.พศ.๙/๒๕๖๑
๒๑/๒/๒๕๖๑

ราคากลาง
๓๐,๐๐๐

วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๓๐,๐๐๐

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๓๐,๐๐๐

ผลทีต่ คิคัดรบถ้
เลือวนกโดยสรุ
ป
มีคเหตุ
ณ
ุ สมบั
เสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ.๗๘/๒๕๖๑
๒๗/๒/๒๕๖๑

วันที่

วันที่
วันที่
วันที่

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ลาดับที่ งานที่จัดซือ้ จัดจ้ าง
1

เบิกเงินค่าซื ้อกระเป๋ าใส่เอกสาร

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ าง
28,000.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

(ชือ่ หน่วยงาน) กอง ส่งเสริ มงานคุ้มครองผู้บริ โภคฯ
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

28,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จากัด

ราคาที่เสนอ
28,000 บาท

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จากัด 28,000 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
สธ.1006.1/359 ลว.8 กพ.61
คบซ.8/2561 ลว.15 มค.61

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
2

เบิกเงินค่าจ้ างเปลีย่ นถ่ายน ้ามัน
เครื่ องและรายการอืน่ ๆ
กพ1508 นนทบุรี

7,122.99

7,122.99 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบ.สยามพระราม5 จากัด
(สานักงานใหญ่)

7,122.99 บาท

บ.สยามพระราม5 จากัด
(สานักงานใหญ่)

7,122.99 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

สธ.1006.1/458 ลว.16 กพ.61
คบจ.48/2561 8 กพ.61

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

3

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

7,600.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผอลที
่ คัดเลือกโดยสรุ ป
ตามความต้
งการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

7,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

7,600 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

7,600 บาท

ในวันที่ 5-8 กพ.61 อยุธยา
จานวน 4 วันละ1,900 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

สธ.1006.1/467 ลว.19 กพ.61

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

คบจ.47/2561 ลว.2 กพ.61

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
4

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ในวันที่ 29 มค.-2 กพ.61 ตราด
จานวน 5 วันละ1,850 บาท

9,250.00

9,250.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

9,250 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

9,250 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

สธ.1006.1/378 ลว.9 กพ.61
คบจ.46/2561 ลว.25 มค.61

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
5

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ในวันที่ 19 -22 กพ.61 ลพบุรี
จานวน 4 วันละ1,900 บาท

7,600.00

7,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงห้ห้างหุ
างหุ้ น้ นส่ส่วนจ
วนจากัากด ฑิมณตรี

7,600 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

7,600 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

สธ.1006.1/524 ลว.27 กพ.61
คบจ.52/2561 ลว.16 กพ.61

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
6

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ในวันที่ 20 -22 กพ.61 ชลบุรี
จานวน 4 วันละ1,900 บาท

5,700.00

5,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

5,700 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

5,700 บาท โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

สธ.1006.1/525 ลว.27 กพ.61
คบจ.53/2561 ลว.19 กพ.61

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผลทีเพี่ คยัดงพอ
เลือกโดยสรุ ป
และคุณเหตุ
ภาพดี
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
ชื่อหน่ วยงาน......สานักควบคุมเครื่ องสาอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสาอาง).......
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซือ้ หรือจ้ าง

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

กิจเจริ ญการค้ า
เสนอราคา 31,297.50 บาท

กิจเจริ ญการค้ า
วงเงิน 31,297.50 บาท

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

31,000.00 เฉพาะเจาะจง

สามชัย 2017
เสนอราคา 31,000 บาท

สามชัย 2017
วงเงิน 31,000 บาท

คุณลักษณะของงานจ้ างตรงกับความ
ต้ องการใช้ งาน

บจส.77/2561 ลว.1 ก.พ.61

7,500.00

7,500.00

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส
เสนอราคา 7,500 บาท

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส
วงเงิน 7,500 บาท

ความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน

บจส.78/2561 ลว.5 ก.พ.61

จ้ างลูกจ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

7,500.00

7,500.00

ความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมในงาน

บจส.79/2561 ลว.27 ก.พ.61

จ้ างเช่าสถานที่จดั เก็บเอกสาร
ประจาปี งบประมาณ 2561

5,005.00

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส
วงเงิน 7,500 บาท
บ.กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด
วงเงิน 5,005 บาท

คุณลักษณะของงานจ้ างตรงกับความ
ต้ องการใช้ งาน

บจส.80/2561 ลว.28 ก.พ.61

1

ซื ้อสติกเกอร์ เลเซอร์

31,297.50

31,297.50

2

จ้ างทาเอกสารโครงการสารวจ
ศักยภาพของสถานที่ในการ
พัฒนาสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติเครื่ องสาอางและ
ตามแนวทางวิธีที่ดีในการผลิต
เครื่ องสาอาง ปี งบประมาณ 2561

31,000.00

3

จ้ างลูกจ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

4

5

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายไตรสิทธิ์ จันประภาส
เสนอราคา 7,500 บาท
บ.กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด
5,005.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 5,005 บาท
เฉพาะเจาะจง

บซส.7/2561 ลว.22 ก.พ.61

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน.......มกราคม 2561..................
(ชื่อหน่ วยงาน)....ศูนย์ จัดการเรื่องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ศรป.)......

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้ าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้ าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

20,000

20,000

1

2

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดซื ้อเครื่ องบันทึกอัดวิดีโอลง
ฮาร์ ดดิสก์

144,600.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรือจ้ าง
วิธีซือ้ หรือจ้ าง

144,600.00

จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

6,650

6,650

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้ หรือ
จ้ าง

เฉพาะเจาะจง นายภาณุ วงศ์รัตนโชคชัย
เสนอราคา 20,000 บาท

นายภาณุ วงศ์รัตนโชคชัย

เฉพาะเจาะจง

และกล่องรับสัญญาณดาวเทียบแบบ HD
3

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
วันที่.. ...28.....เดือน..กุมภาพันธ์ ..พ.ศ....2561...

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

เสนอราคา 20,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.ศรป. 29/2561
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.ศรป. 5/2561

เสนอราคา 144,600 บาท

ราคาจ้ าง 144,600 บาท

- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บซ.ศรป. 6/2561

เฉพาะเจาะจง ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
เสนอราคา 6,650 บาท

ราคาจ้ าง 6,650 บาท

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สรุ ปผลการดาเนินการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
กองส่งเสริ มการประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ลาดับที่
1

2

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ
ภายในศูนย์บริ การฯ

จ้ างเหมาบริ การด้ านจัดทาข้ อมูล
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดลือกและราคาที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

10,218.50.- บาท

10,218.50.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
ราคาที่เสนอ 10,218.50.- บาท

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
ราคาที่จ้าง 10,218.50.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

ศบส.จ 20/2561
1 ก.พ.61

๓๘,๓๐๐.- บาท

๓๘,๓๐๐.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนทัศน์ ไทยธนวัฒน์
ราคาที่เสนอ ๓๘,๓๐๐.- บาท

นายธนทัศน์ ไทยธนวัฒน์
ราคาที่จ้าง ๓๘,๓๐๐.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ ๓๔/๒๕๖๑
5 ก.พ.61

แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
60,9๐๐.- บาท
จ้ าง

ราคากลาง
60,9๐๐.บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
ีซือ้ หรือจ้ าง น.ส.เจนจิรา เจ้ าไทย
วิวิธธีเฉพาะเจาะจง
ราคาที่เสนอ 60,9๐๐.- บาท

ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกและ
น.ส.เจนจิรา เจ้ าไทย
ราคาที่จ้าง 60,9๐๐.- บาท

เหตุ
ัดเลือวกโดยสรุ
ป
คุณสมบั
ติถผกู ลที
ต้ อ่ คงครบถ้
น
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
สสผ.จ ๓5/๒๕๖๑
5 ก.พ.61

ลาดั3บที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
จ้ างจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงิน

4

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารการประชุม

17,524.- บาท

17,524.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ สุทธิประภา
ราคาที่เสนอ 17,524.- บาท

นายสิรวิชญ์ สุทธิประภา
ราคาที่จ้าง 17,524.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ ๓6/๒๕๖๑
8 ก.พ.61

5

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

75,600.- บาท

75,600.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่เสนอ 75,600.- บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่จ้าง 75,600.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ ๓7/๒๕๖๑
12 ก.พ.61

6

จ้ างจัดทาข้ อเสนอโครงสร้ างกอง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและ
การบริ การ

59,200.- บาท

59,200.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์
ราคาที่เสนอ 59,200.- บาท

น.ส. ปิ่ นลักษณ์ วงศ์
ดิลกวัฒน์
ราคาที่จ้าง 59,200.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ ๓8/๒๕๖๑
13 ก.พ.61

7

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์

45,450.- บาท

45,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาที่เสนอ 45,450.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาที่จ้าง 45,450.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ ๓9/๒๕๖๑
13 ก.พ.61

8

จ้ างซ่อมโคมไฟ

4,800.- บาท

4,800.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาที่เสนอ 4,800.- บาท

นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาที่จ้าง 4,800.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

ศบส.จ 21/2561
13 ก.พ.61

9

ซื ้อวัสดุสานักงาน

64,163.62 บาท

64,163.62 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธาราลักษม์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 64,163.62 บาท

หจก.ธาราลักษม์ ซัพพลาย
ราคาที่ซื ้อ 64,163.62 บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.ซ 2/2561
14 ก.พ.61

10

จ้ างจัดทาแนวทางกระบวนการ
และแนวทางวิชาการในการ
อนุญาตยาชีววัตถุคล้ ายคลึงที่มี
การวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม

500,000.- บาท

500,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่จ้าง 500,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่เกิน
วงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 40/๒๕๖๑
23 ก.พ.61

