แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

1

จ้ างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นง - 5933 นนทบุรี

34,849.90 บาท

34,849.90 บาท เฉพาะเจาะจง ร้ านติวานนท์ยางยนต์

2

จ้ างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นง - 3981 นนทบุรี

33,608.70 บาท

33,608.70 บาท เฉพาะเจาะจง ร้ านติวานนท์ยางยนต์

3

จ้ างติดตั ้งโคมไฟสปอร์ ตไลท์

10,700.-บาท

4

ซ่อมท่อประปา 2 รายการ

8,500.-บาท

5

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ สาหรับ
รับ-ส่ง เจ้ าหน้ าที่เดินทางไปกลับ

6

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

10,700.-บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรื อง จากัด

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุที่คดั เลือก
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุป
34,849.90 บาท ร้ านติวานนท์ยางยนต์
34,849.90 บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บจ.สล. 168/2561
ลงวันที่ 1 พ.ค. 2561

33,608.70 บาท ร้ านติวานนท์ยางยนต์

33,608.70 บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 169/2561
ลงวันที่ 1 พ.ค. 2561

10,700.-บาท

บริ ษัท ตั ้งรุ่งเรือง จากัด

10,700.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 170/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บริ ษัท แร็ ทโคร
อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด

8,500.-บาท

บริ ษัท แร็ ทโคร
อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด

บจ.สล. 171/2561
ลงวันที่ 10 พ.ค. 2561

12,000.บาท

12,000.บาท เฉพาะเจาะจง

12,000.บาท

นางสุภาภรณ์ พิมพ์สวุ รรณ

8,500.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
12,000.บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

10,000.-บาท

10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อารี ยา โกสิลา

10,000.-บาท

น.ส. อารี ยา โกสิลา

10,000.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 173/2561
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561

นางสุภาภรณ์ พิมพ์สวุ รรณ

บจ.สล. 172/2561
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุที่คดั เลือก
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุป
นายมานนท์ แก้ วด้ วง
21,600.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บจ.สล. 174/2561
ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561

7

จ้ างดูแลระบบกระจายเสียง
ตามสายภายในอาคาร อย.

21,600.-บาท

21,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานนท์ แก้ วด้ วง

ราคาที่เสนอ
21,600.-บาท

8

จ้ างพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินฯ

94,500.-บาท

94,500.-บาท เฉพาะเจาะจง

94,500.-บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์
อักษรกราฟฟิ คแอนด์ดีไซน์

94,500.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 175/2561
ลงวันที่ 23 พ.ค. 2561

9

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

10,000.-บาท

10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อารี ยา โกสิลา

10,000.-บาท

น.ส. อารี ยา โกสิลา

10,000.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 176/2561
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561

ร้ าน Y&Y

3,000.-บาท

ร้ าน Y&Y

3,000.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 27/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

10 ซื ้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์
กระดาษ 1 เครื่อง (ค)

ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์
อักษรกราฟฟิ คแอนด์ดีไซน์

3,000.-บาท

3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง

11 จัดซือ้ โทรศัพท์แบบอนาล็อก
จานวน 6 เครื่อง (ค)

16,090.-บาท

16,090.-บาท เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท เฟล็กซ์ คอม จากัด

16,090.-บาท

บริ ษัท เฟล็กซ์ คอม จากัด

16,090.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 28/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

12 ซื ้อเก้ าอีส้ านักงาน จานวน
3 ตัว (ค)

16,692.-บาท

16,692.-บาท เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
เอ็นเค โปเกรส

16,692.-บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
เอ็นเค โปเกรส

16,692.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 29/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

13 จัดซือ้ โต๊ ะและเก้ าอี ้ จานวน
4 รายการ ค.

27,200.-บาท

14 ซื ้อวัสดุสานักงาน จานวน
2 รายการ บ.

7,530.-บาท

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

1

ซื ้อวัสดุสานักงาน

2

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
57,135.86

36,800

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

27,200.-บาท เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ
บริ ษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์
จากัด

7,530.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนสามัญ พี.วาย
ซัพพลาย

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

36,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
เสนอราคา 36,800 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

27,200.-บาท

บริ ษัท ไทยพัฒนาครุภณ
ั ฑ์
จากัด

27,200.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 30/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

7,530.-บาท

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ พี.วาย
ซัพพลาย

7,530.-บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.สล. 30/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน พฤษภาคม 2561
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

57,135.86 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงวัฒนไพศาล
เสนอราคา 57,135.86 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
หจก.แสงวัฒนไพศาล
เสนอราคา 57,135.86 บาท

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
เสนอราคา 36,800 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บซ.ช.155/61
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

บจ.ช.156/61
วันที่ 15 พฤษภคม 2561

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

3

ซื ้อวัสดุสานักงาน (กระดาษ)

46,545

46,545 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท รี มส์ แอนด์ โรลส์
เสนอราคา 46,545 บาท

บริ ษัท รี มส์ แอนด์ โรลส์
เสนอราคา 46,545 บาท

4

เช่าห้ องประชุม

20,000

20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรม ชวาลัน รี สอร์ ท
เสนอราคา 20,000 บาท

โรงแรม ชวาลัน รีสอร์ ท
เสนอราคา 20,000 บาท

5

จ้ างจัดส่งวรสารข่าวสารด้ านยาและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

16,000

16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรี ยงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอราคา 16,000 บาท

นายเกรี ยงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอราคา 16,000 บาท

6

จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2,782

2,782 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
เสนอราคา 2,782 บาท

ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
เสนอราคา 2,782 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

บซ.ช.157/61
วันที่ 16 พฤษภคม 2561

บจ.ช.158/61
วันที่ 16 พฤษภคม 2561

บจ.ช.159/61
วันที่ 17 พฤษภคม 2561

บจ.ช.160/61
วันที่ 18 พฤษภคม 2561

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

7

จ้ างเซ็ครอยรั่วซึมและเปลี่ยนถ่ายน ้ามัน
เครื่องรถยนต์นิสสัน นง6622

8

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

9

ซื ้อเครื่องโทรสาร

10 จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

13,846.87

13,846.87 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท สยามพระราม 5 จากัด
เสนอราคา 13,846.87 บาท

บริ ษัท สยามพระราม 5 จากัด
เสนอราคา 13,846.87 บาท

3,600

3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยริ นทร์ พงศ์สทิ ธิจารูญ
เสนอราคา 3,600 บาท

นายชัยริ นทร์ พงศ์สทิ ธิจารูญ
เสนอราคา 3,600 บาท

28,350

28,350 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปี ดฯ
เสนอราคา 28,350 บาท

บริ ษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปี ดฯ
เสนอราคา 28,350 บาท

2,782

2,782 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
เสนอราคา 2,782 บาท

ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
เสนอราคา 2,782 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

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

บจ.ช.163/61
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บจ.ช.161/61
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

บจ.ช.162/61
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บจ.ช.164/61
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

11 ซื ้อหนังสืออ้ างอิงในรูปแบบออนไลน์

12 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

38,847.70

38,847.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท บุ๊คเน็ท จากัด
เสนอราคา 38,847.70 บาท

บริ ษัท บุ๊คเน็ท จากัด
เสนอราคา 38,847.70 บาท

48,000

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกมล จิตต์สนุ ทร
เสนอราคา 48,000 บาท

นางสาวศิริกมล จิตต์สนุ ทร
เสนอราคา 48,000 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บซ.ช.165/61
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

บจ.ช.166/61
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลาดับที่
1

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ซื ้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ าง
12,000

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง
12,000 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริ ษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอพพลิเคชั่น จากัด ราคาที่
เสนอ 12,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ ใบสัง่ จ้ างที่ บซ.ศ. 9/2561
เสนอราคาเหมาะสม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
บริ ษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอพพลิเคชั่น จากัด ราคาที่
ตกลงจ้ าง 12,000 บาท

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
20,000

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

20,000 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ
บริ ษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอพพลิเคชั่น จากัด ราคาที่
เสนอ 20,000 บาท

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
บริ ษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์
แอพพลิเคชั่น จากัด ราคาที่
ตกลงจ้ าง 20,000 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
ใบสัง่ จ้ างที่ บซ.ศ. 10/2561
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

2

ซื ้อเครื่องสแกนเนอร์

3

จ้ างซ่อมพร้ อมเปลี่ยนอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศ

14,766

14,766 เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
ราคาที่เสนอ 14,766 บาท

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
ราคาที่ตกลงจ้ าง 14,766
บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.36/2561 วันที่
เสนอราคาเหมาะสม
31 พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

4

จ้ างเหมาบริ การงานด้ านธุรการ
เดือน มิถนุ ายน 2561 - กันยายน
2561

81,300

81,300 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต
ราคาที่เสนอ 81,300 บาท

นางสาวนวรัตน์ พะลายะสุต
ราคาที่ตกลงจ้ าง 81,300
บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.36/2561 วันที่
เสนอราคาเหมาะสม
31 พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

5

จ้ างเหมาบริ การงานด้ านพัสดุ
เดือน เมษายน 2561 - กันยายน
2561

74,700

74,700 เฉพาะเจาะจง

นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน
ราคาที่เสนอ 74,700 บาท

นางสาวหทัยรัตน์ ละเต็บซัน
ราคาที่ตกลงจ้ าง 74,700
บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.37/2561 วันที่
เสนอราคาเหมาะสม
31 พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

6

โครงการพัฒนาระบบ MESHLog
Mobile Application

498,000

498,000 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท เทคเอ็กซ์ จากัด
ราคาที่เสนอ 498,000 บาท

บริ ษัท เทคเอ็กซ์ จากัด
ราคาที่ตกลงจ้ าง 498,000
บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ สัญญาที่ 59/2561 วันที่ 24
เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ชื่อหน่วยงาน.........สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องดมือแพทย์...........
วันที่ ๔ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงิน
ที่จะซือ้ หรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป หรือจ้ าง

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
๗,๐๕๐.๐๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา

รายชื่อ
๗,๐๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๗,๐๕๐ บาท

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๗,๐๕๐ บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๓๓/๒๕๖๑ ลว.๗ พ.ค.๖๑
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมารถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ

๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย
เสนอราคา ๓๖,๐๐๐ บาท

นางสาวสุทธิดา เดชจุ้ย
เสนอราคา ๓๖,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๓๔/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๓

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๓๒,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร ณ พิบลู ย์ เสนอ
ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท

นายพงศกร ณ พิบลู ย์
เสนอราคา ๓๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๓๕/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๔

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๘๐,๐๐๐.๐๐

๘๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุฮวง ฐิ ติสตั ยากร
เสนอราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสุฮวง ฐิ ติสตั ยากร
เสนอราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๓๖/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๕

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๗๑,๖๐๐.๐๐

๗๑,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
เสนอราคา ๗๑,๖๐๐ บาท

นางอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
เสนอราคา ๗๑,๖๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๓๗/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๔๖,๔๐๐.๐๐

๔๖,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ บุญทวี
เสนอราคา ๔๖,๔๐๐ บาท

นางสาวอมรรัตน์ บุญทวี
เสนอราคา ๔๖,๔๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๓๘/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๗

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๔๒,๘๐๐.๐๐

๔๒,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
เสนอราคา ๔๒,๘๐๐ บาท

นางสาวอัจฉรา ถ ้าหิน
เสนอราคา ๔๒,๘๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๓๙/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๘

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๓๑,๔๐๐.๐๐

๓๑,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

นางสาวปทันทิญา กุณโฮง
เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๔๐/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๙

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

๓๑,๔๐๐.๐๐

๓๑,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์ ภู่ทอง
เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

นางสาวสุรีย์รัตน์ ภู่ทอง
เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๔๑/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

๑๐ ขออนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม
๑๑ ขออนุมตั ิจ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
๑๒ ขออนุมตั ิจดั ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
๑,๐๐๐.๐๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา

รายชื่อ
๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี๊ ปริน้ เสนอราคา
๑,๐๐๐ บาท

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
ร้ านก็อปปี๊ ปริ ้น เสนอราคา
๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บจ.พ.๑๔๒/๒๕๖๑ ลว.๓๐ พ.ค.
๖๑

๒,๗๘๒.๐๐

๒,๗๘๒.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
เสนอราคา 2,782 บาท

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส
เสนอราคา 2,782 บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๔๓/๒๕๖๑ ลว.๓๐ พ.ค.
โดยใช้ เกณฑ์ราคา
๖๑

๔๐,๒๓๒.๐๐

๔๐,๒๓๒.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ซิสเต็ม เอส จากัด
เสนอราคา ๔๐,๒๓๒ บาท

บริ ษัท ซิสเต็ม เอส จากัด
เสนอราคา ๔๐,๒๓๒ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บซ.พ.๒๐/๒๕๖๑ ลว.๘ พ.ค.๖๑
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

หน้ า 1

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักยา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
28,500.00 นส.พลอยไพลิน พานิชดี
28,500.00

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

1

จ้ างบันทึกข้ อมูลคาขอขึน้ ทะเบียนฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส.พลอยไพลิน พานิชดี

2

จ้ างปฏิบตั ิงานใน กลุ่ม
กาดับดูแลหลังออกสู่ตลาด

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.นราวดี จินากุล

45,000.00 นส.นราวดี จินากุล

3

จ้ างทาข้ อมูลเพื่อการพัฒนาแผน
ปฏิบตั ิการ

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.จุฑาทิพย์ มาตรอ

60,000.00 นส.จุฑาทิพย์ มาตรอ

รายชื่อ

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บจ.ย. 477/2561
ลงวันที่ 1 พ.ค. 2561

45,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 478/2561
ลงวันที่ 1 พ.ค. 2561

60,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 479/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

4

จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมิน
ข้ อมูลยา

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจารุต สงครามสงค์

78,000.00 นายจารุต สงครามสงค์

78,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 480/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

5

จัดทาข้ อมูลประกอบการปรับปรุง
บัญชียาหลัก

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.วรกานดา เอือ้ จรัสพันธ์

78,000.00 นส.วรกานดา เอื ้อจรัสพันธ์

78,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 481/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

6

จัดทาข้ อมูลเพื่อออกใบสัง่ ชาระเงิน

30,780.00

30,780.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรพัฒน สุขจิตร

30,780.00 นายธีรพัฒน สุขจิตร

30,780.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 482/2561
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

7

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน
เพื่อจัดประชุม

2,728.50

2,728.50

เฉพาะเจาะจง

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

2,728.50 ร้ านกิจเจริญการค้ า

2,728.50

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1153
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

8

จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

648.00

648.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เอเสก็อปปี ้

648.00 ร้ าน เอเสก็อปปี ้

648.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1159
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

9

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

10,488.00

10,488.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านเอเอส ก็อบปี ้

10,488.00 ร้ านเอเอส ก็อบปี ้

10,488.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 483/2561
ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์ อักษร
กราฟฟิ ค แอนด์ไซด์

50,000.00 หจก.สานักพิมพ์ อักษร
กราฟฟิ ค แอนด์ไซด์

50,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 484/2561
ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

166,566.90

166,566.90

166,566.90

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บซ.ย. 24/2561
ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

12 จ้ างซ่อมเครื่องปริน้ เตอร์

1,819.00

1,819.00

เฉพาะเจาะจง

1,819.00 บจ.พีเอ็ม ออโต

1,819.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1169
ลงวันที่ 8 พ.ค. 2561

13 จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

5,496.00

5,496.00

เฉพาะเจาะจง ร้ านเอเอส ก็อปปี ้

5,496.00 ร้ านเอเอส ก็อปปี ้

5,496.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย.485/2561
ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

10 จ้ างพิมพ์หนังสือิเล็กทรอนิกส์

11 จัดซือ้ หมึกพิมพ์

เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีไนนทิไนน

บจ.พีเอ็ม ออโต

166,566.90 หจก.ทีทีไนนทิไนน

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

14 จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมขัน

7,000.00 นายฉลอง สัมมขัน

7,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย.486/2561
ลงวันที่ 4 พ.ค. 2561

15 จ้ างซ่อมรถยนราชการ นง5821

3,737.51

3,737.51

เฉพาะเจาะจง

สยามนิสสันออโต้

3,737.51 สยามนิสสันออโต้

3,737.51

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1174
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561

716.80

716.80

เฉพาะเจาะจง

ร้ านเอเอสก็อบปี ้

716.80 ร้ านเอเอสก็อบปี ้

716.80

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1176
ลงวันที่ 16 พ.ค. 2561

17 จ้ างทาข้ อมูลและเอกสารเพื่อ
ประกอบการฯ

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอมรชัย ไชยโคตร

24,000.00 นายอมรชัย ไชยโคตร

24,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย.487/2561
ลงวันที่ 16 พ.ค. 2561

18 จ้ างทาเวียนประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาฯ

10,200.00

10,200.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ภิญญาพัช สุดทองคง

10,200.00 นส.ภิญญาพัช สุดทองคง

10,200.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 488/2561
ลงวันที่ 16 พ.ค. 2561

19 ดาเนินการประเมินวิชาการคาขอ
โฆษณาฯ

37,500.00

37,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางทัสนีย์ ล้ อชัยเวช

37,500.00 นางทัสนีย์ ล้ อชัยเวช

37,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 489/2561
17 พค.2561

16 จ้ างถ่ายเอกสาร

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุที่คดั เลือก
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุป
13,200.00 นายวรโชติ จันทราสกุล
13,200.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บจ.ย. 490/2561
17 พค.2561

20 จ้ างรถตู้ปรับอากาศ 20-25 พค.61

13,200.00

13,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรโชติ จันทราสกุล

21 จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

11,400.00

11,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ฑิมณตรี

11,400.00 หจก.ฑิมณตรี

11,400.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 493/2561
18 พค.2561

22 จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

8,820.00

8,820.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ฑิมณตรี

8,820.00 หจก.ฑิมณตรี

8,820.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 494/2561
18 พค.2561

23 จ้ างซ่อมแซมผนังห้ อง

20,330.00

20,330.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส

20,330.00 บจ.อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส

20,330.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 495/2561
21 พค.2561

24 จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

13,200.00

13,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรโชติ จันทราสกุล

13,200.00 นายวรโชติ จันทราสกุล

13,200.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 496/2561
21 พค.2561

3,638.00

3,638.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

3,638.00 ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

3,638.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1194
21 พค.2561

25 จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

26 จ้ างทาตรายาง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

7,025.00

7,025.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

470,000.00

470,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.กมลนัทธ มวงยิ ้ม

1,256.00

1,256.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านเอ เอส ก็อปปี ้

240,000.00

240,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.กมลนัทธ มวงยิ ้ม

30 ตรวจสอบประเมินคาข้ อด้ านยา

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.อรชนินท์ สุขเณศกุล

31 ตรวจสอบประเมินคาข้ อด้ านยา

80,000.00

80,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.มนัสนันท์ สวนเพชร

27 จ้ างจัดทารูปแบบพัฒนาตน
แบบการส่งเสริ ม

28 จ้ างถ่ายเอกสาร

29 จ้ างทารูปแบบหลักสูตรการส่งเสริ ม
การใช้ ยา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

7,025.00 ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

7,025.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 497/2561
22 พค.2561

470,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 498/2561
22 พค.2561

1,256.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1213.1
23 พค 2561

240,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 499/2561
23 พค.61

60,000.00 นส.อรชนินท์ สุขเณศกุล

60,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 500/2561
23 พค.2561

80,000.00 นส.มนัสนันท์ สวนเพชร

80,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจ.ย. 501/2561
23 พค.2561

470,000.00 นส.กมลนัทธ มวงยิ ้ม

1,256.00 ร้ านเอ เอส ก็อปปี ้

240,000.00 นส.กมลนัทธ มวงยิ ้ม

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

32 จัดทาโครงการการทบทวนวรรณกรรม

33 ตรวจความครบถวนถูกต้ องของ
คาขอขึ ้นทะเบียนยา

34 ประสานงาน วิเคราะห์

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
ประมาณ
100,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิเพื่อการประเมิน
เทคโนโลยีฯ

100,000.00 มูลนิธิเพื่อการประเมิน
เทคโนโลยีฯ

บจ.ย. 504/2561
31 พค.2561

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.จุฑารัตน์ วังชนะ

5,000.00 นส.จุฑารัตน์ วังชนะ

5,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 505/2561
23 พค.2561

23,750.00

23,750.00

เฉพาะเจาะจง

นส.กนกกร สุทธินนท์

23,750.00 นส.กนกกร สุทธินนท์

23,750.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย. 506/2561
31 พค.2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 1 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ จัดจ้ าง

1

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
4 รายการ

2

จ้ างเปลี่ยนลูกบิดประตู

3

จ้ างเปลี่ยนมอเตอร์ เครื่องเติม
อากาศ

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง
49,800.00
500.00
6,500.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บริ ษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์
49,800.00 คุณภาพของสินค้ าและ
ตซ 14/61 ลว. 1 พฤษภาคม 2561
แอพพลิเคชั่น จากัด
การบริ การดี

รายชื่อ
49,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์
แอพพลิเคชั่น จากัด

ราคาที่เสนอ
49,800.00

500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปั ญญา ภาคสารศรี

500.00

นายปั ญญา ภาคสารศรี

6,500.00

บริ ษัท เมเจอร์ แอร์ คอนดิชั่น
นิ่ง จากัด

6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท เมเจอร์ แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง
จากัด

500.00 มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี
6,500.00 มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ตจ 94/61 ลว. 9 พฤษภาคม 2561
ตจ 95/61 ลว. 17 พฤษภาคม
2561

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา

4

จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
75,532.00

5

จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล

78,408.00

78,408.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยา มุขะวาทิน

78,408.00

นายสุริยา มุขะวาทิน

78,408.00 จ้ างตามความรู้
ความสามารถ

ตจ 97/61 ลว. 22 พฤษภาคม
2561

6

จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล

44,000.00

44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี โชตินัย

44,000.00

นางสาวนภาศรี โชตินัย

44,000.00 จ้ างตามความรู้
ความสามารถ

ตจ 98/61 ลว. 24 พฤษภาคม
2561

7

จ้ างทาตรายาง 25 รายการ

2,485.00

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

8

ซื ้อกระดาษถ่ายเอกสาร 1,000 รี ม

92,020.00

92,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์
แอพพลิเคชั่น จากัด

92,020.00

9

ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ นง 6869
นบ

37,528.11

37,528.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท สยามพระราม 5จากัด

37,528.11

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

2,485.00

รายชื่อ
75,532.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุบลวรรณ ชินเกตุ

ราคาที่เสนอ
75,532.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุที่คดั เลือก
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุป
นางสาวอุบลวรรณ ชินเกตุ
75,532.00 จ้ างตามความรู้
ความสามารถ

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

2,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
ตจ 96/61 ลว. 22 พฤษภาคม
2561

2,485.00 มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ตจ 99/61 ลว. 25 พฤษภาคม
2561

บริ ษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์
แอพพลิเคชั่น จากัด

92,020.00 คุณภาพของสินค้ าและ
การบริ การดี

ตซ 15/61 ลว. 25 พฤษภาคม
2561

บริ ษัท สยามพระราม 5จากัด

37,528.11 เป็ นศูนย์รถยนต์ที่มี
ตจ 100/61 ลว. 31 พฤษภาคม
มาตรฐานในการให้ บริ การ 2561

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อ/จัดจ้ างในรอบเดือน…พฤษภาคม 2561................................
(ชื่อหน่วยงาน)..........................สานักอาหาร......................................
วันที่....12..เดือน…มิถนุ ายน....พ.ศ...2561.................

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

1

จ้ างเดินสายเมน

24,075

24,075 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

ราคาที่เสนอ

24,075

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.601/61
24,075 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

2

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

2

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

3

จ้ างขนย้ ายโต๊ ะ

4

ยกเลิก เนื่องจากเอกสารการจ้ าง
ส่งมาไม่ทนั

5

6

7

8

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

จ้ างเหมาถ่ายเอกสาร

จ้ างเหมาถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

40,000

40,000 เฉพาะเจาะจง นส.จารุวรรณ สุวรรณกาเนิด

38,200

38,200 เฉพาะเจาะจง นายวรรณขัย โตสวัสดิ์

-

14,000.00

12,000

8,560

4,900

-

-

ยกเลิก เนื่องจากเอกสารการ
จ้ างส่งมาไม่ทนั

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

12,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

8,560 เฉพาะเจาะจง ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

4,900 เฉพาะเจาะจง ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

40,000

นส.จารุวรรณ สุวรรณกาเนิด

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.602/61
40,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

38,200

นายวรรณขัย โตสวัสดิ์

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.603/61
38,200 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

-

14,000.00

12,000

8,560

4,900

ยกเลิก เนื่องจากเอกสาร
การจ้ างส่งมาไม่ทนั

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.604/61
- ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.605/61
14,000.00 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.606/61
12,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ ้น

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.607/61
8,560 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ ้น

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.608/61
4,900 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

2

2

2

4

4

4

4

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

9

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

100,000

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

100,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรสิทธิ์

ราคาที่เสนอ

100,000

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

นายไกรสิทธิ์

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.609/61
100,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

10

จ้ างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

10,000

10,000 เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอส.ไอ

10,000

บ.พี.เอส.ไอ

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.610/61
10,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

11

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

21,000

21,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรี ยาฉัตร สังข์พระกร

21,000

นางสาวปรียาฉัตร สังข์พระกร

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.611/61
21,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

12

13

14

15

จ้ างซ่อมคอมฯ

จ้ างซ่อมห้ องน ้า

จ้ างทาตรงยาง

จ้ างพิมพ์หนังสือ

3,745

4,547

5,960

499,000

3,745 เฉพาะเจาะจง บ.ซันไซน์ คอมพิวเตอร์

4,547 เฉพาะเจาะจง บ.เค่ง ซ่ง ฮวด

5,960 เฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

499,000 เฉพาะเจาะจง บ.คัวคัมเบอร์

3,745

4,547

5,960

499,000

บ.ซันไซน์ คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.612/61
3,745 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

บ.เค่ง ซ่ง ฮวด

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.613/61
4,547 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.614/61
5,960 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

บ.คัวคัมเบอร์

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.615/61
499,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

4

7

10

16

17

17

25

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

16

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน ด้ าน
การวิเคราะห์

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

200,000

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

200,000 เฉพาะเจาะจง นางชนิพรรณ บุตรยี่

ราคาที่เสนอ

200,000

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

นางชนิพรรณ บุตรยี่

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.616/61
200,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

17

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

60,000

60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมา ไชยวงค์

60,000

นางสาวอสมา ไชยวงค์

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.617/61
60,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

18

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

40,000

40,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณัย พิมพสุระกะ

40,000

นายกรณัย พิมพสุระกะ

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.618/61
40,000 ราคาเหมาะสมภายใน
พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

19

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

20

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

21

จ้ างเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง นง6624

22

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

38,000.00

44,000.00

6,900.00

40,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกต ใบจาปี

44,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา วิริยะ

6,900.00 เฉพาะเจาะจง ติวานนท์ยางยนต์

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย บรรจง

38,000.00

44,000.00

6,900.00

40,000.00

นายอลงกต ใบจาปี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.619/61
38,000.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

นางสาวขนิษฐา วิริยะ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.620/61
44,000.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

ติวานนท์ยางยนต์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.621/61
6,900.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

นายฉัตรชัย บรรจง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.623/61
40,000.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

25

28

28

30

30

30

30

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

23

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

44,000.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล จันทร์ เพ็ญ

ราคาที่เสนอ

44,000.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

นายทศพล จันทร์ เพ็ญ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.624/61
44,000.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

24

จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ

12,900.00

12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณัย พิมพสุระกะ

12,900.00

นายกรณัย พิมพสุระกะ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.625/61
12,900.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

25

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัญพิสษิ ฐ์ วัชรเสวี

40,000.00

นายธัญพิสษิ ฐ์ วัชรเสวี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.626/61
40,000.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

นางถาวินี จารุพิสฐิ ธร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.627/61
78,900.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

นายณัฐพล หมีมงคล

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.อ.628/61
4,200.00 เสนอราคาเหมาะสม
พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

26

27

28

29

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

จ้ างทาสติ๊กเกอร์

ซือ้ หมึก

ซือ้ วัสดุ

78,900.00

4,200.00

86,900.00

63,670.35

78,900.00 เฉพาะเจาะจง นางถาวินี จารุพิสฐิ ธร

4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล หมีมงคล

86,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิบลู กิจ

63,670.35 เฉพาะเจาะจง กิจเจริ ญการค้ า

78,900.00

4,200.00

86,900.00

63,670.35

30

30

31

31

31

4

บ.วิบลู กิจ

บซ.อ.49/61
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
พฤษภาคม 2561
86,900.00 เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

8

กิจเจริ ญการค้ า

บซ.อ.50/61
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
พฤษภาคม 2561
63,670.35 เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

30

31

32

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

ซือ้ กล่องจัดเก็บเอกสาร

ซือ้ วัสดุ

ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

1,669.20

82,500.00

64,414

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

1,669.20 เฉพาะเจาะจง กรุงเทพคลัง

82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิบลู กิจ

64,414 เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิ ้ลเอ

ราคาที่เสนอ

1,669.20

82,500.00

64,414

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

กรุงเทพคลัง

บ.วิบลู กิจ

บ.ดับเบิ ้ลเอ

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
1,669.20 เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บซ.อ.51/61
10
พฤษภาคม 2561

บซ.อ.52/61
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
พฤษภาคม 2561
82,500.00 เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

22

บซ.อ.52/61
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
พฤษภาคม 2562
64,414 เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

24

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สานักด่านอาหารและยา
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

1

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

จ้ างวิเคราะห์สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชตกค้ างในผักและผลไม้
สดนาเข้ า ณ ด่านอาหารและยา
ตามแผนการเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ าง

5,000,000

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

5,000,000

e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริ ษัท รับตรวจสินค้ าโพ้ นทะเล
จากัด

3,748,745

บริ ษัท ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการ
และวิจยั ทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จากัด

3,959,000

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

3,790,000

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

บริ ษัท รับตรวจสินค้ าโพ้ น
ทะเล จากัด

สัญญาจ้ างเลขที่ 60/2561

3,748,745

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

2

จัดซือ้ ถังดับเพลิง

8,025.00

3

เปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่องและซ่อม
บารุงรักษารถยนต์ บน 3917

58,315.00

4

ค่าทาความสะอาดด่านอาหาร
และยาแม่สาย เดือน พ.ค. 2561

7,500.00

5

สอบเทียบเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

6

สอบเทียบเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง

963.00

7

สอบเทียบเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง

8

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

8,025.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซด.42/61 ลว 9 พ.ค. 61

8,025.00

บริ ษัท นิปปอน เคมิคอล
จากัด

58,315.00

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

58,315.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจด.212/61
พ.ค. 61

7,500.00

น.ส.บุญฑริ กา แซ่เตียว

7,500.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซด204/61 ลว 1พ.ค. 2561

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

963.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร

963.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.205/61 ลว 8 พ.ค. 61

963.00 เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

963.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร

963.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.209/61 ลว 8 พ.ค. 61

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

1,498.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร

1,498.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.210/61 ลว 8 พ.ค. 61

สอบเทียบเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

1,498.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร

1,498.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.206/61 ลว 8 พ.ค. 61

9

สอบเทียบเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

963.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร

963.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.207/61 ลว 8 พ.ค. 61

10

สอบเทียบเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

963.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร

963.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.208/61 ลว 8 พ.ค. 61

11

ซือ้ ชุดทดสอบเครื่องสาอางและ
อาหาร

9,501.60

9,501.60 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทย
แลนด์) จากัด

9,501.60

บริ ษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง
(ไทยแลนด์) จากัด

9,501.60

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.41/61 ลว 8 พ.ค. 61

12

ซือ้ ชุดน ้ายาตรวจสอบยาฆ่า
แมลง-สารพิษตกค้ าง

87,384.00

87,384.00

ห้ างจีทีพาณิชย์

87,384.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.43/61 ลว 30 พ.ค. 61

13

สอบเทียบเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง

963.00

963.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.213/61 ลว 30 พ.ค. 61

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษัท นิปปอน เคมิคอล จากัด

58,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้ านติวานนท์ยางยนต์

7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญฑริ กา แซ่เตียว

87,384.00 เฉพาะเจาะจง ห้ างจีทีพาณิชย์
963.00 เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

963.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร

วันที่ 15

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

14

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานด่าน
อาหารและยา พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ และด่านอาหาร
และยาท่าเรื อเอกชน บริ ษัท ที เอส
ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

55,000

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

55,000 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

น.ส.ธนารัตน์
เพลาจันทร์

55,000

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

น.ส.ธนารัตน์
เพลาจันทร์

55,000

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจด.203/61 ลว. 1 พ.ค. 61

สรุป(ชื
ผลการด
าเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดื
อน..พฤษภาคม...๒๕๖๑......
่อหน่วยงาน)...............กองพั
ฒนาศักยภาพผู
้ บริ โภค.................
วันที่…๑...เดือน....มิถนุ ายน......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

๑

๒

๓

ออกแบบและผลิตโปสเตอร์

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

เหมารถตู้ปรับอากาศ

๑๒,๓๖๕

๓๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

บ. เอส.ดี.พี.12 ซัพพลาย
๑๒,๓๖๕ เฉพาะเจาะจง
แอนด์เซอวิส จากัด

๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์ จิตต์สมสุข

ราคาที่เสนอ
๑๒,๓๖๕

๓๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บ. เอส.ดี.พี.12 ซัพพลาย
แอนด์เซอวิส จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑๒,๓๖๕ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๐๘/๒๕๖๑ วันที่
๓๐/๔/๒๕๖๑

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๓๐,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๐๙/๒๕๖๑ วันที่
๓๐/๔/๒๕๖๑

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๓,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๐/๒๕๖๑ วันที่
๓/๕/๒๕๖๒

นางอมรรัตน์ จิตต์สมสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

๔

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

ซ่อมไมโครโฟนไร้ สาย

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

๖๖๓.๔๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

๖๖๓.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.มหาจักรดีเวลอปเมนท์ กัด

ราคาที่เสนอ

๖๖๓.๔๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บ.มหาจักรดีเวลอปเมนท์ กัด

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.พศ. ๑๑๑/๒๕๖๑ วันที่
๖๖๓.๔๐ เสนอราคาเหมาะสม
๘/๕/๒๕๖๑
ภายในวงเงินงบประมาณ

๕

ซ่อมครุภณ
ั ฑ์

๗,๖๑๐

๗,๖๑๐ เฉพาะเจาะจง ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

๗,๖๑๐

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๗,๖๑๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

๖

เหมารถตู้ปรับอากาศ

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์

๗,๕๐๐

นายฉลอง สัมมาขันธ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๗,๕๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๓/๒๕๖๑ วันที่
๑๑/๕/๒๕๖๓

นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑,๕๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๔/๒๕๖๑ วันที่
๑๘/๕/๒๕๖๔

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑,๒๘๔ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๕/๒๕๖๑ วันที่
๑๘/๕/๒๕๖๔

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๓๒,๑๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๖/๒๕๖๑ วันที่
๒๔/๕/๒๕๖๔

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๙๔,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๗/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๗

ของที่ระลึก

๘

ซ่อมฝ้าเพดานของ
เครื่องปรับอากาศ

๙

ผลิตและเผยแพร่ชิน้ งาน
ประชาสัมพันธ์

๑๐ ออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ความรู้

๑,๕๐๐

๑,๒๘๔

๓๒,๑๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ

๑,๒๘๔ เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

๓๒,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จากัด (มหาชน)

๔๙๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอส อินเตอร์ พริ ้นท์ จากัด

๑,๕๐๐

๑,๒๘๔

๓๒,๑๐๐

๔๙๔,๐๐๐

บ.มติชน จากัด (มหาชน)

บ.ทีเอส อินเตอร์ พริน้ ท์ จากัด

บจ.พศ. ๑๑๒/๒๕๖๑ วันที่
๑๑/๕/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วีดิทศั เรื่อง การปฏิรูประบบ
๑๑ คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านผลิตภัณฑ์
สุขภาพของ อย.

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

๑๕๐,๐๐๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โนวา อินเตอร์ แอ็ด จากัด

ราคาที่เสนอ

๑๕๐,๐๐๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

บ.โนวา อินเตอร์ แอ็ด จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑๕๐,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๘/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

บจ.พศ. ๑๑๙/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๒ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๙๒,๐๐๐

๙๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

๙๒,๐๐๐

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๙๒,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

๑๓ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๕๒,๘๐๐

๕๒,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

๕๒,๘๐๐

นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๕๒,๘๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๐/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๔๖,๖๔๐

นายสมมาตร์ หอมจาปา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๖,๖๔๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๑/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๓๒,๐๐๐

นางนวลพรรณ สุขสันต์
รุ่งเรื อง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๓๒,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๒/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นางสาวภควดี เจริญทิพย์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๕๘,๗๒๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๓/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๕๒,๖๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๔/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๔ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๕ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๖ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๑๗ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๖,๖๔๐

๓๒,๐๐๐

๕๘,๗๒๐

๕๒,๖๐๐

๔๖,๖๔๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ หอมจาปา

๓๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรื อง

๕๘,๗๒๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี เจริ ญทิพย์

๕๒,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ใจสมัคร

๕๘,๗๒๐

๕๒,๖๐๐

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

๑๘ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

๔๐,๐๐๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

ราคาที่เสนอ

๔๐,๐๐๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๐,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๕/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

บจ.พศ. ๑๒๖/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๙ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

๗๐,๐๐๐

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๗๐,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

๒๐ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๕๓,๒๐๐

๕๓,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๕๓,๒๐๐

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๕๓,๒๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๗/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๘,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๘/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นายทวชา เพชรบุญยัง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๗๔,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๙/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑๙,๓๕๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๐/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นายชัยภัทร เปมะวิภาต

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๖๖,๒๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๑/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๑ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๒ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๓ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๔ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๘,๐๐๐

๗๔,๐๐๐

๑๙,๓๕๐

๖๖,๒๐๐

๔๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี ใจปลื ้ม

๗๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายทวชา เพชรบุญยัง

๑๙,๓๕๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์

๖๖,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร เปมะวิภาต

๔๘,๐๐๐

๗๔,๐๐๐

๑๙,๓๕๐

๖๖,๒๐๐

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

๒๕ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

นางสาวกรกมล พิพฒ
ั น์ภมู ิ

๑๙,๙๕๐

๑๙,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร ผลโพธิ์

๑๙,๙๕๐

นางสาวปภัสสร ผลโพธิ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑๙,๙๕๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๓/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๔๓,๘๔๐

๔๓,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิ ยนุช หาหลัก

๔๓,๘๔๐

นางสาวปิ ยนุช หาหลัก

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๓,๘๔๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๔/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๑,๒๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๕/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นายดารงค์เกียรติ อรมัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑๒,๔๑๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๖/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นายวริ ทธิ์ พล ชุนหสุวรรณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๖๑,๒๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๗/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๕๘,๐๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๘/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๖ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๗ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๓๐ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๓๑ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

๑๖,๒๐๐

๑๖,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล พิพฒ
ั น์ ภมู ิ

๒๙ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๑๖,๒๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

๑๖,๒๐๐

๒๘ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

๔๑,๒๐๐

๑๒,๔๑๐

๖๑,๒๐๐

๕๘,๐๐๐

๔๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

๑๒,๔๑๐ เฉพาะเจาะจง นายดารงค์เกียรติ อรมัย

๖๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวริ ทธิ์ พล ชุนหสุวรรณ

๕๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

๔๑,๒๐๐

๑๒,๔๑๐

๖๑,๒๐๐

๕๘,๐๐๐

บจ.พศ. ๑๓๒/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

๓๒ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

๕๕,๒๐๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

๕๕,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

ราคาที่เสนอ

๕๕,๒๐๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๕๕,๒๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๓๙/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

บจ.พศ. ๑๔๐/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

บจ.พศ. ๑๔๑/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๕/๒๕๖๑

๓๓ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๒๕,๖๐๐

๒๕,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุวรรณ บัวงาม

๒๕,๖๐๐

นางสาวณัฐสุวรรณ บัวงาม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๒๕,๖๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

๓๔ จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๔๑,๒๐๐

๔๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

๔๑,๒๐๐

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๑,๒๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
๔๔๙,๔๐๐ เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ ชุดลูกเต๋า
๓๕
แสนกล

๓๖ วัสดุคอมพิวเตอร์

๓๗ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔

๔๕๐,๐๐๐

๔๔๙,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๔๙,๔๐๕

๔๙,๔๐๕ เฉพาะเจาะจง ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

๒๓,๒๗๓

บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์
๒๓,๒๗๓ เฉพาะเจาะจง
จี จากัด

๔๔๙,๔๐๐

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

บจ.พศ. ๑๔๒/๒๕๖๑
๒๕/๕/๒๕๖๘

๔๙,๔๐๕

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บซ.พศ. ๑๒/๒๕๖๑
๔๙,๔๐๕ เสนอราคาเหมาะสม
๑๑/๕/๒๕๖๑
ภายในวงเงินงบประมาณ

๒๓,๒๗๓

บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์ จี จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บซ.พศ. ๑๓/๒๕๖๑
๒๓,๒๗๓ เสนอราคาเหมาะสม
๒๕/๕/๒๕๖๑
ภายในวงเงินงบประมาณ

วันที่

วันที่

วันที่

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

จ้ างผลิตชุดกิจกรรมสื่อความรู้
๓๘ รูปแบบการสร้ างเสริ มพฤกรรม
การบริ โภคNCDs

จ้ างพิมพ์ค่มู ือปชช.ฉบับ
๓๙ ผู้ประกอบการและคู่มือปชชฉบับ
ผู้บริ โภค

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

๑,๔๑๕,๐๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

๑,๔๑๕,๐๐๐ ประกวดราคา บ.พายซอฟท์ จากัด

๓,๒๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา บ.ทีเอส อินเตอร์ พริ ้นท์ จากัด

ราคาที่เสนอ

๑,๓๑๐,๒๖๙

๒,๓๕๐,๐๐๐

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

บ.พายซอฟท์ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
สัญญาจ้ างที่ ๖๑/๒๕๖๑
๑,๓๑๐,๒๖๙
และเป็ นผู้ชนะการ
วันที่ ๒๓/๕/๒๕๖๖
ประกวดราคาโดยได้
คะแนนรวมสูงสุด

บ.ทีเอส อินเตอร์ พริน้ ท์ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
สัญญาจ้ างที่ ๕๐/๒๕๖๑
๒,๓๕๐,๐๐๐
และเป็ นผู้ชนะการ
วันที่ ๙/๕/๒๕๖๖
ประกวดราคาโดยได้
คะแนนรวมสูงสุด
แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

ถ่ายเอกสารและเข้ าเล่มหนังสือ
แนวทางการดาเนินงานตามคาสัง่
คสช.ที่77/2559 / 200 เล่ม

7,490.00

7,490.00 เฉพาะจงเจาะ

บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด

2

เช่าเหมารถตู้ จ.ปทุมธานี
วันที่ 15-16 พค.61

7,600.00

7,600.00 เฉพาะจงเจาะ

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑิมณตรี

7,600.00

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ฑมณตรี

3

จ้ างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
วันที่ 22-25 พค.61

40,000.00

40,000.00 เฉพาะจงเจาะ

บ.คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล

40,000.00

บ.คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

1

รายชื่อ

เซอร์ วิส จากัด

ราคาที่เสนอ
7,490.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด
7,490.00 - มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
คบจ.76/2561 ลว.10 พค.61
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

เซอร์ วิส จากัด

7,600.00 - มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
คบจ.73/2561 ลว.11 พค.61
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
40,000.00 - มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม

คบจ.75/2561 ลว.18 พค.61

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จดั ซือ้
หรื อจัดจ้ าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
ชื่อหน่วยงาน......สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอนั ตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง).......
วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง
(บาท)
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ

1

ซื ้อยางรถยนต์ นง 5193 นนทบุรี

12,840.00

2

ซื ้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรปี 2561

1,182.35

1,182.35

3

ซื ้อชุดแบบทดสอบเครื่องสาอาง
เบื ้องต้ น

212,930.00

212,930.00

4

ซื ้อวัสดุสานักงาน

37,198.55

37,198.55

5

จ้ างเหมารถยนต์โดยสารปรับ
อากาศ

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง

6

จ้ างเหมาทาเอกสารโครงการ
พัฒนาบุคลากร ปี 2561

616.32

12,840.00 เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ติวานนท์ยางยนต์
กิจเจริ ญการค้ า

เฉพาะเจาะจง บี สมาร์ ท ชายเอ็นซ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง

616.32 เฉพาะเจาะจง

กิจเจริ ญการค้ า

หจก.ทรงพรต ทัวร์

วสุ ถ่ายเอกสาร

จ้ างถ่ายเอกสารประชุม

13,097.50

13,097.50

เฉพาะเจาะจง เฮงก๊ อบปี ้

จ้ างปรับปรุงซ่อมแซมห้ อง
ผู้อานวยการสานักและห้ องน ้า
ภายในห้ องทางาน

28,729.00

28,729.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรัณย์ฉตั ร 3

12,840 บาท
1,182.35 บาท

ติวานนท์ยางยนต์
กิจเจริ ญการค้ า

212,930 บาท บี สมาร์ ท ชายเอ็นซ์ จากัด
37,198.55

58,000 บาท

616.32 บาท

กิจเจริ ญการค้ า

หจก.ทรงพรต ทัวร์

วสุ ถ่ายเอกสาร

13,097.50 บาท เฮงก๊ อบปี ้

7

8

28,729 บาท หจก.ศรัณย์ฉตั ร 3

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

ุ ภาพและบริ การดี
12,840 บาท มีคณ

ใบสัง่ ซื ้อที่ บซส.10/2561
ลว. 7 พ.ค. 61

ุ ภาพและบริ การดี
1,182.35 บาท มีคณ

ใบสัง่ ซื ้อที่ บซส.11/2561
ลว .7 พ.ค.61

212,930 บาท มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ ซื ้อที่ บซส.12/2561
ลว .16 พ.ค.61

ใบสัง่ ซื ้อที่ บซส.13/2561
ลว .16 พ.ค.61
58,000 บาท คุณลักษณะของงานจ้ าง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.106/2561
ตรงกับความต้ องการใช้ งาน ลว. 7 พ.ค.61

ุ ภาพและบริ การดี
37198.55 บาท มีคณ

616.32 บาท คุณลักษณะของงานจ้ าง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 107/2561
ตรงกับความต้ องการใช้ งาน ลว. 7 พ.ค. 61
13,097.50 บาท คุณลักษณะของงานจ้ าง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 108/2561
ตรงกับความต้ องการใช้ งาน ลว. 8 พ.ค. 61
28,729 บาท คุณลักษณะของงานจ้ าง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 109/2561
ตรงกับความต้ องการใช้ งาน ลว. 16 พ.ค. 61

แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

9

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
จ้ างเปลี่ยนอะไหล่ ถ่าย
น ้ามันเครื่องรถยนต์ นง 5193
นนทบุรี

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
6,500.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา

รายชื่อ
6,500.00 เฉพาะเจาะจง ติวานนท์ยางยนต์

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
6,500 บาท ติวานนท์ยางยนต์
6,500 บาท คุณลักษณะของงานจ้ าง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 110/2561
ตรงกับความต้ องการใช้ งาน ลว. 23 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

60,000

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์

60,000 บาท นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์

60,000 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 111/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

87,960

87,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิษฐ์ พิชญ์ สีตบุตร

87,960 บาท นางสาวศิษฐ์ พิชญ์ สีตบุตร

87,960 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 112/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

79,760.00

79,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ พลขันธ์

79,760 บาท นางสาวจิราภรณ์ พลขันธ์

79,760 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 113/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์

68,000 บาท นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์

68,000 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 114/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

85,480.00

85,480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร รอดทอง

85,480 บาท นางสาวศิรภัสสร รอดทอง

85,480 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 115/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

71,520.00

71,520.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

71,520 บาท นายกิตติทศั น์ พูลสวัสดิ์

71,520 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 116/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

71,040.00

71,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ

71,040 บาท นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ

71,040 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 117/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ งามวัน

60,000 บาท นางสาวเบญจวรรณ งามวัน

60,000 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 118/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61
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แบบ สขร. ๑

ลาดับที่

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
79,040.00

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

50,880.00

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ผู้เสนอราคา

รายชื่อ
79,040.00 เฉพาะเจาะจง นางจตุพร ศรี พฤทธิ์ เกียรติ

18
50,880.00 เฉพาะเจาะจง นายสรศักดิ์ ทองย่น

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ
หมายเหตุที่คดั เลือก
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
โดยสรุป
79,040 บาท นางจตุพร ศรีพฤทธิ์ เกียรติ
79,040 บาท ความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน
50,880 บาท นายสรศักดิ์ ทองย่น

19

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 119/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

50,880 บาท ความรู้ความสามารถและ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส. 120/2561
ความเหมาะสมในงาน
ลว. 31 พ.ค. 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน.......พฤษภาคม 2561..................
(ชื่อหน่วยงาน)....ศูนย์จดั การเรื่องร้ องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ศรป.)......
วันที่…31...เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ....2561...
วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง
บจ.ศรป. 47/2561
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้ าง

1

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

20,000.00

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
20,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 20,000 บาท

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
ราคาจ้ าง 20,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

2

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

20,000.00

นางสาวแสงทิพย์ สัมฤทธิ์
20,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 20,000 บาท

นางสาวแสงทิพย์ สัมฤทธิ์
ราคาจ้ าง 20,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
บจ.ศรป. 48/2561
- เสนอราคาเหมาะสม
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ภายในวงเงินงบประมาณ

