สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560
ชื่อหน่วยงาน ........สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลาดับ
งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ที่

วงเงินที่จะซือ้
หรื อจ้ าง

1 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

34,500.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื ้อ
หรื อจ้ าง

34,500 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธนัฐการจน์ พันธ์ มฆั วาฬ

น.ส.ธนัฐกาญจน์ พันธ์ มฆั วาฬ

ความรู้ความสามารถตรงกับงาน ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 7/2561

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนธันวาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วงเงินที่จะ

ลาดับที่ งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

ซื ้อหรื อจ้ าง

1 จ้ างขับรถยนต์สว่ นกลาง สล. 36,000.-บาท

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

36,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

วันที่ 5 มกราคม 2561
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ
นายวิษณุ เนการพงษ์

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 69/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2560

36,000.-บาท นายวิษณุ เนการพงษ์

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
2 จ้ างปรับปรุงกระเบื ้องผนัง 187,250.-บาท

187,250.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรื อง จากัด

187,250.-บาท บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรื อง จากัด

อาคาร 1

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 70/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
3 จ้ างติดตังผ้
้ าม่านห้ องรับรอง 13,375.-บาท

13,375.-บาท

เฉพาะเจาะจง

อาคาร 1 ชัน้ 2

บริ ษัท อาชา
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

13,375.-บาท บริ ษัท อาชา

เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 71/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
4 จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

5,350.-บาท

ยี่ห้อ SAIJO DENKI หมายเลข

5,350.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

5,350.-บาท ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 72/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2560

ครุภณ
ั ฑ์ สล.1/55 ป. ติดตั ้ง

ภายในวงเงินงบ

ใช้ งานที่ห้องเลขาธิการฯ

ประมาณ

5 จ้ างทาเอกสารประชุม 100 เล่7,532.80
ม
บาท

7,532.80 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านวสุ ถ่ายเอกสาร

7,532.80 บาท ร้ านวสุ ถ่ายเอกสาร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 73/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
6 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

26,926.-บาท

26,926.-บาท

เฉพาะเจาะจง

จานวน 10 รายการ

ห้ างหุ้นส่วน สามัญ
พี วาย ซัพพลาย

26,926.-บาท ห้ างหุ้นส่วน สามัญ
พี วาย ซัพพลาย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 14/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
7 ซื ้อหมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิม33,060.-บาท
พ์

33,060.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท แสนสุคนธ์ จากัด

33,060.-บาท บริ ษัท แสนสุคนธ์ จากัด

จานวน 2 รายการ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 15/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8 จ้ างรถบัสปรับอากาศ 3 คัน 60,000.-บาท

60,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท คณายนต์ฯ

60,000.-บาท บริ ษัท คณายนต์ฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 74/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
9 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

49,830.-บาท

49,830.-บาท

เฉพาะเจาะจง นางกมลวรรณ หงษ์ เวียงจันทร์ 49,830.-บาท นางกมลวรรณ หงษ์ เวียงจันทร์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 75/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
10 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

60,690.-บาท

60,690.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นางศญามล เพิ่มทองคา

60,690.-บาท นางศญามล เพิ่มทองคา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 76/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

11 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

60,690.-บาท

60,690.-บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส. คีตภัทร์ นุ่นนาแซง

60,690.-บาท น.ส. คีตภัทร์ นุ่นนาแซง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 77/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
12 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

60,690.-บาท

60,690.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายนิคม กล่อมทอง

60,690.-บาท นายนิคม กล่อมทอง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 78/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
13 จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายพัสดุ

37,440.-บาท

37,440.-บาท

เฉพาะเจาะจง

นายมานิตย์ ศรี ม่วง

37,440.-บาท นายมานิตย์ ศรี ม่วง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 79/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ

ลาดับที่ งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

1 เช้ าห้ องประชุมพร้ อมเครื่องโสต 18,000

ราคากลาง
18,000

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

เดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท เทวมันตร์ เทรา จากัด

ทัศนูปกรณ์

เสนอราคา 18,000 บาท

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ

หมายเหตุที่คดั เลือก

ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

บริ ษัท เทวมันตร์ เทรา จากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.62/61

เสนอราคา 18,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
2 จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศสาหรับ 44,800
รับ-ส่งเจ้ าหน้ าที่ของ อย. เดินทางไป -

44,800

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์
เสนอราคา 44,800 บาท

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.63/61

เสนอราคา 44,800 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

กลับระหว่าง อย. จังหวัดนนทบุรี กับ

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

รร.เทวมันตร์ รี สอร์ ทจังหวัดกาญจนบุรี

และคุณภาพดี เพียงพอ

วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 60

ตามความต้ องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
3 จ้ างเหมาดาเนินการจัดส่งวารสาร11,064

11,064

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ

อาหารและยาให้ ทางไปรษณีย์

เสนอราคา 11,064 บาท

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.64/61

เสนอราคา 11,064 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
4 จ้ างเปลี่ยนแคปสตาร์ ทคาปาซิเตอร์
2,675.00

2,567.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.65/61

เสนอราคา 2,567 บาท

เสนอราคา 2,567 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
5 จ้ างดาเนินการโครงการพัฒนาจั260,000
ด ทา

260,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริ ษัท เอช อาร์ เอ็ม

สมรรถนะด้ านเทคนิคของกลุ่มงาน

คอนซัลติ ้ง จากัด

ต่างประเทศและการเฝ้าระวังความ

เสนอราคา 260,000 บาท

บริ ษัท เอช อาร์ เอ็ม

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.66/61

คอนซัลติ ้ง จากัด

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เสนอราคา 260,000 บาท

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

ปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

6 ซื ้อหนังสืออ้ างอิง

36,320

36,320

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.67/61

บางกอกเคมาร์ ท

บางกอกเคมาร์ ท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เสนอราคา 36,320 บาท

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

เสนอราคา 36,320 บาท

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
7 ซื ้อหนังสืออ้ างอิงรูปแบบ
USB Flash Drive

38,691.20

38,691.20

วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท โกลบอลควอลิตี ้ จากัด
เสนอราคา 38,691.20บาท

บริ ษัท โกลบอลควอลิตี ้ จากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.68/61

เสนอราคา 38,691.20บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
8 จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศจาก

9,600

9,600

วิธีเฉพาะเจาะจง

สนางานคณะกรรมการอาหารและยา -

นายวรโชติ จันทราสกุล

นายวรโชติ จันทราสกุล

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.69/61

เสนอราคา 9,600 บาท

เสนอราคา 9,600 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

จังหวัดนครปฐม

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

ในวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2560

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

9 ซื ้อวัสดุสานักงาน

140,839.82

140,839.82

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.70/61

แสงวัฒนาไพศาล

แสงวัฒนาไพศาล

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

เสนอราคา140839.82บาท

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

เสนอราคา140839.82บาท

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
10 จ้ างดาเนินการโครงการจัดทาแผน54,120

54,120

พัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสิริมา ไตรศิลป์

นางสาวสิริมา ไตรศิลป์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.71/61

เสนอราคา 54,120 บาท

เสนอราคา 54,120 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ของบุคลากร

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

11 จ้ างดาเนินงานโครงการจัดทาวารสาร
38,100
อาหารและยา

38,100

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอราคา 38,100 บาท

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.72/61

เสนอราคา 38,100 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

12 จ้ างดาเนินงานโครงการกิจกรรม24,810

24,810

วิธีเฉพาะเจาะจง

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของ อย.

นางสาวณัชชา เทพสุภา

นางสาวณัชชา เทพสุภา

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.73/61

เสนอราคา 24,810 บาท

เสนอราคา 24,810 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
13 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการ

42,750

42,750

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราลักษณ์ เชือ้ สุข
เสนอราคา 42,750 บาท

นางสาวภัทราลักษณ์ เชือ้ สุข

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.74/61

เสนอราคา 42,750 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
14 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดทา 27,000

27,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

จัดส่งเอกสาร

นายสถาพร ภาวะโชติ
เสนอราคา 27,000 บาท

นายสถาพร ภาวะโชติ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.75/61

เสนอราคา 27,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
15 จ้ างปฏิบตั ิงานขับรถยนต์

33,060

33,060

วิธีเฉพาะเจาะจง นายคชาทัช ศรี ปภาดาดิลก
เสนอราคา 33,060 บาท

นายคชาทัช ศรี ปภาดาดิลก

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.76/61

เสนอราคา 33,060 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
16 ซื ้อวัสดุสานักงาน (ซือ้ แฟลชไดร์6,179.25
ฟ)

6,179.25

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.ช.77/61

แสงวัฒนาไพศาล

แสงวัฒนาไพศาล

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

เสนอราคา 6,179.25 บาท

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

เสนอราคา 6,179.25 บาท

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
17 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดเตรี ยมข้41,250
อมูล

41,250

วิธีเฉพาะเจาะจง

และประสานด้ านการติดตามประเมิน

นางสาวสุดาพร ล่องแก้ ว

นางสาวสุดาพร ล่องแก้ ว

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.78/61

เสนอราคา 41,250 บาท

เสนอราคา 41,250 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ผล

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

18 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดเตรี ยมข้41,250
อมูล

41,250

วิธีเฉพาะเจาะจง

และประสานด้ านการติดตามประเมิน

นางสาววรรณระวี ชลคีรี

นางสาววรรณระวี ชลคีรี

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.79/61

เสนอราคา 41,250 บาท

เสนอราคา 41,250 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ผล

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

19 จ้ างปฏิบตั ิงานจัดทาข้ อมูลในเว็บ49,200
ไซต์

49,200

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้ าน

เสนอราคา 49,200 บาท

นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.80/61

เสนอราคา 49,200 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและสแกนแบบ

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

รายงาน ADR

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

20 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านธุรการ

36,060

36,060

วิธีเฉพาะเจาะจง

จ่าสิบเอกผุสดี ตจสารอุไร

จ่าสิบเอกผุสดี ตจสารอุไร

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.81/61

เสนอราคา 36,060 บาท

เสนอราคา 36,060 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
21 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานรวบรวม
58,710
และจัดทาข้ อมูล

58,710

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวยุพา กรดแก้ ว

นางสาวยุพา กรดแก้ ว

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.82/61

เสนอราคา 58,710 บาท

เสนอราคา 58,710 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
22 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานด้ าน40,467

40,467

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสานงานต่างประเทศ

นางสาวนัณฐิ กา ดุราศวิน

นางสาวนัณฐิ กา ดุราศวิน

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.83/61

เสนอราคา 40,467 บาท

เสนอราคา 40,467 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
23 จ้ างรวบรวมจัดเอกสาร จัดกลุ่มข้ อ48,900
มูล

48,900

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์

E-File ประเมินแบบรายงาน

เสนอราคา 48,900 บาท

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.84/61

เสนอราคา 48,900 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
24 จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณและ
59,400

59,400

วิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวเสาวลักษณ์ วิชยั ประสิทธิ์

แผนปฏิบตั ิการ

เสนอราคา 59,400 บาท

นางสาวเสาวลักษณ์ วิชยั ประสิทธิ์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.85/61

เสนอราคา 59,400 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
25 จ้ างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พ57,150
ึง

57,150

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสงค์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

นางสาวกัญญานัฐ นาคขา
เสนอราคา 57,150 บาท

นางสาวกัญญานัฐ นาคขา

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.86/61

เสนอราคา 57,150 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
26 จ้ างบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พ52,500
ึง

52,500

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอานวย สุวรรณชัย

นายอานวย สุวรรณชัย

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.87/61

ประสงค์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

เสนอราคา 52,500 บาท

เสนอราคา 52,500 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
27 จ้ างปรับปรุงข้ อมูลในฐานข้ อมูล 36,720

36,720

วิธีเฉพาะเจาะจง

กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ และข้ อมูล

นายทศพร ขาวละเอียด

นายทศพร ขาวละเอียด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.88/61

เสนอราคา 36,720 บาท

เสนอราคา 36,720 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ข่าวสาร

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

28 จ้ างพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ36,000

36,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราชการและประสานงานระบบ

นางสาวอนุสรา เรี่ยวแรง

นางสาวอนุสรา เรี่ยวแรง

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.89/61

เสนอราคา 36,000 บาท

เสนอราคา 36,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

คุณภาพ

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

29 จ้ างการบริ การวิชาการ

54,160

54,160

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม

นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.90/61

เสนอราคา 54,160 บาท

เสนอราคา 54,160 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
30 จ้ างปรับปรุงข้ อมูลสารสนเทศทาง54,000
วิชาการ

54,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกฤษณะ ธัญญากรณ์

นายกฤษณะ ธัญญากรณ์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.91/61

เสนอราคา 54,000 บาท

เสนอราคา 54,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน
31 จ้ างผู้ชว่ ยนักวิชาการศูนย์พฒ
ั นาแห่
59,850
ง

59,850

วิธีเฉพาะเจาะจง

ชาติด้านสารเคมี

นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ
เสนอราคา 59,850 บาท

นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.92/61

เสนอราคา 59,850 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
32 จ้ างพิมพ์สติกเกอร์ ระวังการใช้ ยาและ
82,000

82,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

สติกเกอร์ ผ้ ปู ่ วยแพ้ ยาสุขภาพ

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอราคา 82,000 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.93/61

สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

แอนด์ดีไซน์

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

เสนอราคา 82,000 บาท

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนธันวาคม 2560
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลาดับ
งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ที่

วงเงินที่จะซือ้
หรื อจ้ าง

1 จ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
2 คัน

8,400

2 โครงการพัฒนาระบบ
สาหรับการจัดการและ
เฝ้าระวังคุรภาพยา ของ
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

3,000,000

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

8,400 เฉพาะเจาะจง

3,000,000 e-bidding

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรือจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่เสนอ 8,400 บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่ตกลงจ้ าง 8,400 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ. 15/2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2560

บริ ษัท ฟิ วชั่น โซลูชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 2,950,000 บาท

บริ ษัท ฟิ วชั่น โซลูชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงจ้ าง 2,850,000
บาท

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขข้ อกาหนดของ
สานักงานฯ

สัญญาจ้ างเลขที่ 22/2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3 จ้ างเหมาบริ การงานด้ าน
พัสดุ (เดือนมกราคม
2561 - มีนาคม 2561)

45,000

45,000 เฉพาะเจาะจง

นางสุธานันท์ สอาดดี
ราคาที่เสนอ 45,000 บาท

นางสุธานันท์ สอาดดี
ราคาที่ตกลงจ้ าง 45,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ. 16/2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

4 จ้ างเหมาบริ การงานด้ าน
ธุรการ (เดือนมกราคม
2561 - กันยายน 2561)

81,000

81,000 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนันท์ สวัสดี
ราคาที่เสนอ 81,000 บาท

น.ส.สุนันท์ สวัสดี
ราคาที่ตกลงจ้ าง 81,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ. 17/2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

5 จ้ างเหมาบริ การงานด้ าน
การจัดการระบบ
สารสนเทศ (เดือน
มกราคม 2561 - กันยายน
2561)

90,000

90,000 เฉพาะเจาะจง

นายนัฐพงศ์ แซ่ตั ้ง
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายนัฐพงศ์ แซ่ตงั ้
ราคาที่ตกลงจ้ าง 90,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ. 18/2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

6 จ้ างเหมาบริ การงานด้ าน
การจัดการระบบ
สารสนเทศ (เดือน
มกราคม 2561 - มีนาคม
2561)

36,000

36,000 เฉพาะเจาะจง

นายปั ญญา รุจิพืช
ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

นายปั ญญา รุจิพืช
ราคาที่ตกลงจ้ าง 36,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ. 19/2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

แบบ สขร.1

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
ลาดับ
งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ที่
จ้ างเปลี่ยนมอเตอร์
สาหรับเครื่องระบายความ
เย็นและเบรกเกอร์
1 เครื่องปรับอากาศ
(ครุภณ
ั ฑ์ น 7/56 ป.)

วงเงินที่จะซือ้
หรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,950 4,950 บาท ราคาที่ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส/
เคยจ้ างครั ้ง
4,950 บาท
สุดท้ ายภายใน
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรือจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส/
4,950 บาท

เนื่องจากมอเตอร์ สาหรับเครื่อง
ระบายความเย็น ขนาด 2 โบว์
และเบกเกอร์ เครื่องรับอากาศ
เกิดการชารุด จึงจาเป็ นต้ อง
เปลี่ยนให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้
งาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
จ.12/2561 ลว.12 ธ.ค.60

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ชื่อหน่วยงาน.........สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องดมือแพทย์...........
วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลาดับที่ งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
๑ ขออนุมตั ิดาเนินการ
เกี่ยวกับรถยนต์ต้ ู
หมายเลขทะเบียน นง
๕๘๑๙

วงเงิน
ที่จะซือ้ หรื อจ้ าง
๘๙๓.๔๕

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
๘๙๓.๔๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท สยามพระราม ๕ จากัด
เสนอราคา ๘๙๓.๔๕ บาท

๒ ขออนุมตั ิจดั จ้ าง
ดาเนินการจัดส่งแบบ
สารวจ

๑๔,๘๔๖.๒๕

๑๔,๘๔๖.๒๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซร์ เสนอราคา
๑๔,๘๔๖.๒๕ บาท

๓ ขออนุมตั ิจ้างตรวจ
ประเมินสถาน
ประกอบการเครื่องมือ
แพทย์

๔๘๐,๐๐๐.๐๐

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์ และ
เทคโนโลยีปห่งประเทศไทย
เสนอราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื ้อหรือจ้ าง
บริ ษัท สยามพระราม ๕ จากัด
เสนอราคา ๘๙๓.๔๕ บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

หรื อข้ อตกลงในการซื ้อ
หรื อจ้ าง

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๕๖/๒๕๖๑ ลว.๒๑ ธ.ค.๖๐
เกณฑ์ราคา

ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์
อักษรกราฟฟิ ค แอนด์ดีไซร์
เสนอราคา ๑๔,๘๔๖.๒๕ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บจ.พ.๕๗/๒๕๖๑ ลว.๒๒ ธ.ค.๖๐
เกณฑ์ราคา

สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์ และ
เทคโนโลยีปห่งประเทศไทย
เสนอราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๕๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๔ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๒,๔๓๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิ ตยาภรณ์ ศรี ทอง
เสนอราคา ๖๒,๔๓๐ บาท

นางสาวฐิ ตยาภรณ์ ศรี ทอง
เสนอราคา ๖๒,๔๓๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๕๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๕ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา สรวงขันธ์
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวนิตยา สรวงขันธ์
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๖ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๘๔,๘๗๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาลี่ ตราชู
เสนอราคา ๘๔,๘๗๐ บาท

นางสาลี่ ตราชู
ราคา ๘๔,๘๗๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

เสนอ

๗ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๕๑,๙๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
เสนอราคา ๕๑,๙๐๐ บาท

นายสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
เสนอราคา ๕๑,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๘ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสทุ ธิพนั ธุ์ ฉายแสง
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นายวิสทุ ธิพนั ธุ์ ฉายแสง
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๙ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๕๓,๗๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ อนันธิกลุ
ชัยเสนอราคา ๕๓,๗๐๐ บาท

นางสาวอรวรรณ อนันธิกลุ ชัย
เสนอราคา ๕๓,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๔/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๐ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๗๘,๖๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริ สรา สุมาลี
เสนอราคา ๗๘,๖๐๐ บาท

นางสาวนริ สรา สุมาลี
เสนอราคา ๗๘,๖๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๑ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี สุวรรณมัย
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวิตรี สุวรรณมัย
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๒ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๘๑,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ วาดเขียน
เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

นายศราวุฒิ วาดเขียน
เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๓ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๗๒,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คุณดิลก
ภากรเสนอราคา ๗๒,๐๐๐
บาท

นางสาวจิราพร คุณดิลกภากร
เสนอราคา ๗๒,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๔ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๓๖,๙๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณ
รัตน์ เสนอราคา ๓๖,๙๐๐ บาท

นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณรัตน์
เสนอราคา ๓๖,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๖๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๕ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ์ ธีระเกียรติกาจร
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นายชัยพันธ์ ธีระเกียรติกาจร
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๖ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๘๑,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ วิริยะเมธานนท์
เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

นายธเนศ วิริยะเมธานนท์
เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๗ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน์
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๘ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร เธียรโชติ
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาวอุมาพร เธียรโชติ
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๙ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาวสุทธิดา สนนุกิจ
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๔/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๒๐ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา นุชนาฎ
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาววนิดา นุชนาฎ
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๒๑ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรกนก นาค
ประเสริ ฐเสนอราคา ๖๐,๐๐๐
บาท

นางสาวกรกนก นาคประเสริ ฐ
เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๒๒ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา โมกผา
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาวรุ่งนภา โมกผา
เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๒๓ ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมา
ปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ
๒๔ ขออนุมตั ิจ้างที่ปรึกษา
โครงการกาหนด
มาตรฐานของเครื่องมือ
แพทย์ประจาปี ๒๕๖๑

๓๐,๐๐๐.๐๐

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญศร แก้ วใส
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาววันเพ็ญศร แก้ วใส
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๘/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๐๙,๔๐๐.๐๐

๒๐๙,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอ ๒๐๙,๔๐๐ บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอ ๒๐๙,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๗๙/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๕ ขออนุมตั ิเหมารวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพมาตรฐานเครื่อง
ควบคุมการให้
สารละลายหลอดเลือดดา
(Infusion Pumps)

๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาธิตา ปานขวัญ
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาธิตา ปานขวัญ
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้ างงาน

บจ.พ.๘๐/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๖ ขออนุมตั ิจดั ซือ้ กล่องบรรจุ
เอกสาร

๑๓,๙๑๐.๐๐

๑๓,๙๑๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จากัด เสนอราคา ๑๓,๘๑๐
บาท

บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จากัด เสนอราคา ๑๓,๘๑๐
บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บซ.พ.๗/๒๕๖๑ ลว.๑๓ ธ.ค.๖๐
เกณฑ์ราคา

๒๗ ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุ
สานักงาน

๕๔,๔๙๕.๑๒

๕๔,๔๙๕.๑๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน เอส.เอส.สเตชั่นเนอรี่
เสนอราคา ๕๔,๔๙๕.๑๒ บาท

ร้ าน เอส.เอส.สเตชั่นเนอรี่
เสนอราคา ๕๔,๔๙๕.๑๒ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยใช้ บซ.พ.๘/๒๕๖๑ ลว.๑๓ ธ.ค.๖๐
เกณฑ์ราคา

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนธันวาคม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักยา

ลาดับที่ งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
1 จ้ างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
2,736.00

ราคากลาง
2,736.00

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง
เฉพาะเจาะจง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้เสนอราคา
รายชื่อ
ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/342

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ธค 2560

2,736.00 ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

2 จัดซือ้ แบตเตอรี่รถยนต์ราชการ 3,317.00

3,317.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

3,317.00 ร้ านติวานนท์ยางยนต์

นง 5934

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/344

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ธค 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
3 ดาเนินการรวบรวมประสานงาน 25,250.00

25,250.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สายธาร การซื่อ

25,250.00 น.ส.สายธาร การซื่อ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 156/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
4 บันทึกข้ อมูลผลการสารวจ

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เฉลิมรัตน์ งามมี

40,000.00 น.ส.เฉลิมรัตน์ งามมี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 157/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
5 จ้ างแปลกฏหมาย

55,000.00

55,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธราพร ไตรวชิรางกูร

55,000.00 น.ส.ธราพร ไตรวชิรางกูร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 158/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
6 จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

6,800.00

6,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านสามชัย

6,800.00 ร้ านสามชัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 158.1/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
7 จ้ างทาข้ อมูลยา ประเมินข้ อมูลยา52,000.00

52,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ สุคนั โธ

52,000.00 นายกิตติ สุคนั โธ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.159/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8 จ้ างบันทึกสถานการณ์ยื่นคาขอ 13,000.00
ขึน้ ทะเบียนฯ

13,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จฑามาส เลขนาวิน

13,000.00 น.ส.จฑามาส เลขนาวิน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.160/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ
9 จ้ างจัดเก็บเอกสารฯ

27,000.00

27,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชินวัตน์ ศิริสมพันธ์

27,000.00 นายชินวัตน์ ศิริสมพันธ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.161/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
10 จ้ างดาเนินงานธุรการเกี่ยวกับชีวสม
38,000.00

38,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐนรี ฝาเงิน

38,000.00 นางสาวณัฐนรี ฝาเงิน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.162/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
11 จ้ างติดตังเครื
้ ่องฉายภาพ

6,430.70

6,430.70

เฉพาะเจาะจง

บจ.ดีซาย ฟายเดย์

6,430.70 บจ.ดีซาย ฟายเดย์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.163/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
12 จ้ างซ่อมเครื่องปริ ้นเตอร์ ,UPS

2,782.00

2,782.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.พีเอ็ม ออโต เมชั่น

2,782.00 บจ.พีเอ็ม ออโต เมชั่น

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/371

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
13 จ้ างซ่อมปริน้ เตอร์

7,150.00

7,150.00

เฉพาะเจาะจง

CHADO

7,150.00 CHADO

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 164/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
14 จ้ างซ่อมประตูและปรับปรุง

49,755.00

49,755.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.อาชา

49,755.00 บจ.อาชา

ห้ องล้ างภาชนะ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 165/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
15 จ้ างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.คณายนต์

24,000.00 บจ.คณายนต์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 166/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
16 จ้ างถ่ายเอกสาร

6,800.00

6,800.00

เฉพาะเจาะจง

สามชัย

6,800.00 สามชัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 167/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
17 เช่าห้ องประชุม

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

เคนซิงตัน อิงริ ชการ์ เด้ น
รี สอร์ ท

3,000.00 เคนซิงตัน อิงริ ชการ์ เด้ น
รี สอร์ ท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/375

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
18 จ้ างซ่อมห้ องน ้า

3,400.00

3,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ ขันถม

3,400.00 นายไพฑูรย์ ขันถม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/375

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
19 ซื ้อวัสดุสานักงาน

1,765.50

1,765.50

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริ ญการค้ า

1,765.50 กิจเจริ ญการค้ า

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/376.1

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
20 ซื ้อวัสดุสานักงาน

2,756.32

2,756.32

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริ ญการค้ า

2,756.32 กิจเจริ ญการค้ า

.

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/377.1

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
21 จ้ างถ่ายเอกสาร

1,476.00

1,476.00

เฉพาะเจาะจง

สามชัย

1,476.00 สามชัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/377.2

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

22 จ้ างถ่ายเอกสาร

2,280.00

2,280.00

เฉพาะเจาะจง

สามชัย

2,280.00 สามชัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/377.3

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
23 จ้ างถ่ายเอกสาร

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง

สามชัย

4,500.00 สามชัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/377.5

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
24 จ้ างถ่ายเอกสาร

216.00

216.00

เฉพาะเจาะจง

สามชัย

216.00 สามชัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/377.6

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
25 จ้ างถ่ายเอกสาร

272.80

272.80

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก็อบปี ้

272.80 เอ เอส ก็อบปี ้

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/377.7

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
26 จ้ างถ่ายเอกสาร

1,988.00

1,988.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก็อบปี ้

1,988.00 เอ เอส ก็อบปี ้

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/377.8

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
27 จัดทาข้ อมูลสถานะสิทธิบตั ิรายการยา
500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางอัจฉรา เอกแสงศรี

500,000.00 นางอัจฉรา เอกแสงศรี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 168/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
28 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
28,500.00
สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

วรรณวิษา สีชมภู

28,500.00 วรรณวิษา สีชมภู

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 170/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

29 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
57,750.00

57,750.00

เฉพาะเจาะจง

อัครวินท์ หิรัญวรร์

57,750.00 อัครวินท์ หิรัญวรร์

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 171/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
30 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
58,200.00

58,200.00

เฉพาะเจาะจง

ณัฐญา อัถมี

58,200.00 ณัฐญา อัถมี

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 172/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

31 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
58,950.00

58,950.00

เฉพาะเจาะจง

สุภกรรณ จันทวงษ์

58,950.00 สุภกรรณ จันทวงษ์

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 173/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
32 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
23,820.00

23,820.00

เฉพาะเจาะจง

ทิวาพร ทรัพย์สอน

23,820.00 ทิวาพร ทรัพย์สอน

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 174/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
33 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
57,900.00

57,900.00

เฉพาะเจาะจง

ธัญญรัญญ์ พิมพ์ไสย

57,900.00 ธัญญรัญญ์ พิมพ์ไสย

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 175/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
34 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
58,950.00

58,950.00

เฉพาะเจาะจง

วราภรณ์ ขวัญมิ่ง

58,950.00 วราภรณ์ ขวัญมิ่ง

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 176/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
35 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
82,650.00

82,650.00

เฉพาะเจาะจง

มนัสวี เหลี่ยามสมบัติ

82,650.00 มนัสวี เหลี่ยามสมบัติ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 177/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
36 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
61,020.00

61,020.00

เฉพาะเจาะจง

อาทิตา ลักษณะนุวงศ์

61,020.00 อาทิตา ลักษณะนุวงศ์

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.178/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
37 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
61,020.00

61,020.00

เฉพาะเจาะจง

ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์

61,020.00 ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.179/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
38 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
56,640.00

56,640.00

เฉพาะเจาะจง

ปั ทมาภรณ์ ศรี เมฆ

56,640.00 ปั ทมาภรณ์ ศรี เมฆ

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.180/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
39 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
61,020.00

61,020.00

เฉพาะเจาะจง

เด่นนภา บุญค่าชู

61,020.00 เด่นนภา บุญค่าชู

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.181/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
40 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
61,020.00

61,020.00

เฉพาะเจาะจง

กุลวณี พันธพงศ์ธรรม

61,020.00 กุลวณี พันธพงศ์ธรรม

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.182/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
41 จัดจ้ างเหมาบริ การปฏิบตั ิงานตรวจ
63,150.00
สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้ านยา

63,150.00

เฉพาะเจาะจง

ศิริฉตั ร ชื่นใจ

63,150.00 ศิริฉตั ร ชื่นใจ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย.183/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

42 จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

2,944.00

2,944.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

2,944.00 ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/416

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
43 จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

2,944.00

2,944.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

2,944.00 ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/416

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
44 จ้ างบันทึกข้ อมูล/พิมพ์เอกสาร 42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.อโนทัย สร้ อยมาต

42,000.00 นส.อโนทัย สร้ อยมาต

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 184/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
45 งานธุรการและพิมพ์เอกสาร

29,340.00

29,340.00

เฉพาะเจาะจง

นายชินโชติ เปี่ ยมผล

29,340.00 นายชินโชติ เปี่ ยมผล

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 185/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
46 บันทึกข้ อมูลการพิจารณารายการค
28,500.00
าขอ

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ปวิตรา เพ็งจิตร

28,500.00 นส.ปวิตรา เพ็งจิตร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 186/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
47 งานธุรการและรับ-ส่ง

29,520.00

29,520.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ ขันถม

29,520.00 นายไพฑูรย์ ขันถม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 187/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
48 บันทึกข้ อมูลคาขอขึ ้นทะเบียน 36,015.00

36,015.00

เฉพาะเจาะจง

ศิรินภา ศรี สมพงษ์

36,015.00 ศิรินภา ศรี สมพงษ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 188/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

49 บันทึกข้ อมูลคาขอขึ ้นทะเบียน 29,400.00

29,400.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชวัลลักษณ์ รุ่งเรื อง

29,400.00 น.ส.ชวัลลักษณ์ รุ่งเรื อง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 189/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
50 บันทึกข้ อมูลคาขอขึ ้นทะเบียน 29,670.00

29,670.00

เฉพาะเจาะจง

นส.แอน ชวนเสถียร

29,670.00 นส.แอน ชวนเสถียร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 190/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
51 บันทึกข้ อมูลคาขอขึ ้นทะเบียน 30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.จุฑามาส เลขนาวิน

30,000.00 นส.จุฑามาส เลขนาวิน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 191/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
52 งานธุรการและจัดทาเอกสาร

33,840.00

33,840.00

เฉพาะเจาะจง

นส.นภาศรี โชตินัย

33,840.00 นส.นภาศรี โชตินัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 192/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
53 ประเมินเอกสารคาขอขึน้ ทะเบียน61,650.00

61,650.00

เฉพาะเจาะจง

นายภูริพงษ์ นิติไชย

61,650.00 นายภูริพงษ์ นิติไชย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 193/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
53 งานธุรการและรับส่งเอกสาร

35,400.00

35,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายเจริ ญเดช แก้ วปรี ชาชาญ

35,400.00 นายเจริ ญเดช แก้ วปรี ชาชาญ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 194/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
55 ตรวจสอบเอกสารคาขอแก้ ไขทะเบี75,900.00
ยน

75,900.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ขวัญหทัย เสนีวงศ์

75,900.00 น.ส.ขวัญหทัย เสนีวงศ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 195/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
56 ดาเนินงานธุรการฯ

38,850.00

38,850.00

เฉพาะเจาะจง

นางณัฐนันท์ ศรี สวัสดิ์

38,850.00 นางณัฐนันท์ ศรี สวัสดิ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 196/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
57 จัดทาข้ อมูลและสืบค้ นข้ อมูล

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนวิชญ์ อัณณ์วนิช

15,000.00 นายธนวิชญ์ อัณณ์วนิช

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 197/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
58 จัดทาเอกสารและบันทึกข้ อมูล 10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ปองจิตร์ ผ่านสันเทียะ

10,000.00 นส.ปองจิตร์ ผ่านสันเทียะ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย. 198/2561

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
59 จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

3,655.00

3,655.00

เฉพาะเจาะจง

จ.ชื่นพาณิชย์

3,655.00 จ.ชื่นพาณิชย์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/447

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ จัดจ้ าง วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

1 จ้ างเหมาบันทึกข้ อลู

11,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลักษ์ ถนอมจิตร
เสนอราคา 11,000 บาท

นางสาวศิวลักษ์ ถนอมจิตร
เสนอราคา 11,000 บาท

จ้ างตามความรู้ความสามารถ

ตจ 48/61 ลว. 4 ธันวาคม 2560

2 จ้ างถ่ายเอกสาร จานวน 7
รายการ

48,385.08

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชลง กลัน่ เรื อง เสนอ
ราคา 48,385.08 บาท

นายเชลง กลัน่ เรื อง เสนอ
ราคา 48,385.08 บาท

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ตจ 49/61 ลว. 27 ธันวาคม 2560

3 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 36 รายการ

98,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านกิจเจริ ญการค้ า เสนอ
ราคา 91,718.26 บาท

ร้ านกิจเจริญการค้ า เสนอราคา
91,718.26 บาท

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ตซ 7/61 ลว. 21 ธันวาคม 2560

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้ างในรอบเดือน…ธันวาคม 2560................................
(ชื่อหน่วยงาน)..........................สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักอาหาร......................................
วันที่....24..เดือน...มกราคม....พ.ศ...2561.................

ลาดับที่ งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรือจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

ราคาที่เสนอ

1

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

16,000

16,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

16,000

น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

2

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

28,000

28,000

เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย บรรจง

28,000

นายฉัตรชัย บรรจง

3

จ้ างซ่อมกล้ องวงจรปิ ด

47,080

47,080

เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไชน์ ฯ

47,080

บ.ซันไชน์ ฯ

4

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจง

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

3,600

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

5

จ้ างถ่ายเอกสาร

4,800

4,800

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

4,800

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

6

จ้ างทาโล่ห์รางวัล

18,725

18,725

เฉพาะเจาะจง

บ.พรี ม่า อวอร์ ด จากัด

18,725

บ.พรี ม่า อวอร์ ด จากัด

7

จ้ างซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์

4,387

4,387

เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไชน์ ฯ

4,387

บ.ซันไชน์ ฯ

8

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

1,800

1,800

เฉพาะเจาะจง

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

1,800

นายอภิรมณ์ โชติสขุ สงวน

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงใน การซื ้อหรื อ
จ้ าง
บจ.อ.223/61
ธันวาคม 2561

1

บจ.อ.224/61
ธันวาคม 2561

1

บจ.อ.225/61
ธันวาคม 2561

14

บจ.อ.226/61
ธันวาคม 2561

14

บจ.อ.227/61
ธันวาคม 2561

14

บจ.อ.228/61
ธันวาคม 2560

19

บจ.อ.229/60
ธันวาคม 2561

20

บจ.อ.230/61
ธันวาคม 2561

21

9

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

70,500

70,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อรอนงค์ บามแย้ ม

70,500

น.ส.อรอนงค์ บามแย้ ม

10

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

54,360

54,360

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อุทมุ พร สมัครการ

54,360

น.ส.อุทมุ พร สมัครการ

11

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

48,450

48,450

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วรรณพิมล แจ่มวิจิตรโต

48,450

น.ส.วรรณพิมล แจ่มวิจิตรโต

12

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

37,800

37,800

เฉพาะเจาะจง

นายสรายศ เถียรทวี

37,800

นายสรายศ เถียรทวี

13

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

43,800

43,800

เฉพาะเจาะจง

นายชานาญ สุภาพงษ์

43,800

นายชานาญ สุภาพงษ์

14

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

38,250

38,250

เฉพาะเจาะจง

นายชนทิตย์ หมวดผา

38,250

นายชนทิตย์ หมวดผา

15

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

37,290

37,290

เฉพาะเจาะจง

นายธีรพงษ์ ทองเรื อง

37,290

นายธีรพงษ์ ทองเรื อง

16

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

35,790

35,790

เฉพาะเจาะจง

นายวัชริ นทร์ ทับทิมศรี

35,790

นายวัชริ นทร์ ทับทิมศรี

17

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

90,000

90,000

เฉพาะเจาะจง

นางอารยะ โรจนวณิชชาจร

90,000

นางอารยะ โรจนวณิชชาจร

18

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

48,960

48,960

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปวีณา แก้ วมิตร์

48,960

น.ส.ปวีณา แก้ วมิตร์

19

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวิตรี สุทธาธิวงษ์

30,000

น.ส.สาวิตรี สุทธาธิวงษ์

20

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

63,090

63,090

เฉพาะเจาะจง

นายกันต์ สวัสดิ์ไชย

63,090

นายกันต์ สวัสดิ์ไชย

21

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

62,160

62,160

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุธัญญา จงอุตส่าห์

62,160

สุธัญญา จงอุตส่าห์

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.231/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.232/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.233/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.234/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.235/60
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.236/60
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.237/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.238/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.239/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.240/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.241/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.242/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.243/61
ธันวาคม 2561

26

22

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

39,990

39,990

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภคภรณ์ เรื องวงษ์

39,990

น.ส.ภคภรณ์ เรื องวงษ์

23

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

39,360

39,360

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชมพูนชุ ทองสมัคร

39,360

น.ส.ชมพูนชุ ทองสมัคร

24

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

31,680

31,680

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราพร สุดหนองบัว

31,680

น.ส.จิราพร สุดหนองบัว

25

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

32,550

32,550

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มนัตตา โตสวัสดิ์

32,550

น.ส.มนัตตา โตสวัสดิ์

26

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัสสร มีแก้ ว

45,000

น.ส.ภัสสร มีแก้ ว

27

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

45,000

45,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นราวดี จินากุล

45,000

น.ส.นราวดี จินากุล

28

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย โกมลยิ่งเจริ ญ

75,000

นายสมชาย โกมลยิ่งเจริ ญ

29

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง

นางอัจจิมา เหลืองดิลก

75,000

นางอัจจิมา เหลืองดิลก

30

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

42,060

42,060

เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชฐานันท์ ธนันพัศปภาทิพ

42,060

น.ส.ณัชฐานันท์ ธนันพัศปภา
ทิพ

31

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

40,950

40,950

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร

40,950

น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร

32

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายกรนัย พิมพสุรกะ

6,000

นายกรนัย พิมพสุรกะ

33

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

300,000

300,000

เฉพาะเจาะจง

นางดวงสมร

300,000

นางดวงสมร

34

จ้ างพิมพ์ประกาศนียบัตร
และถ่ายเอกสาร

10,500

10,500

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

10,500

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.244/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.245/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.246/61
ธันวาคม 2561

26

บจ.อ.247/61
ธันวาคม 2560

26

บจ.อ.248/61
ธันวาคม 2560

26

บจ.อ.249/61
ธันวาคม 2560

26

บจ.อ.250/61
ธันวาคม 2573

26

บจ.อ.251/61
ธันวาคม 2560

26

บจ.อ.252/61
ธันวาคม 2560

26

บจ.อ.253/61
ธันวาคม 2576

26

บจ.อ.254/61
ธันวาคม 2560

26

บจ.อ.255/61
ธันวาคม 2560

28

บจ.อ.256/61
ธันวาคม 2560

28

35

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.ฑิมณตรี

36,000

หจก.ฑิมณตรี

36

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ
พร้ อมพขร.

28,000

28,000

เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย บรรจง

28,000

นายฉัตรชัย บรรจง

37

จ้ างซ่อมห้ องน ้า

4,087

4,087

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

4,087

ร้ าน เค่ง ซ่ง ฮวด

38

จ้ างซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์

3,424

3,424

เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไชน์ ฯ

3,424

บ.ซันไชน์ ฯ

39

ซือ้ แบตเตอรรี่
6624

40

ซือ้ วัสดุสานักงาน
(16รายการ)

43,560.77

43,560.77

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

41

ซือ้ ตลับหมึกโทนเนอร์
และตลับหมึกอิงค์เจ็ท

15840.01

15840.01

เฉพาะเจาะจง

บ.ซีโอแอล จากัด(มหาชน)

42

นง-

ซือ้ วัสดุห้องปฏิบตั ิการ

3,638.00

8210.11

3,638.00

8210.11

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บ.ติวานนท์ยางยนต์

หจก.แสงวัฒนไพศาล

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.257/61
ธันวาคม 2560

28

บจ.อ.258/61
ธันวาคม 2560

29

บจ.อ.259/61
ธันวาคม 2560

29

บจ.อ.260/61
ธันวาคม 2560

29

ติวานนท์ยางยนต์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.24/61 ลว.6 ธ.ค.60
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

43,560.77

ร้ านคุ้มแก้ ว

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.26/61 ลว.26 ธ.ค.60
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

15840.01

บ.ซีโอแอล จากัด(มหาชน)

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.27/61 ลว.26 ธ.ค.60
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

หจก.แสงวัฒนไพศาล

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บซ.อ.28/61 ลว.26 ธ.ค.60
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

3,638.00

8210.11

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สานักด่านอาหารและยา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ที่
1

เช่ารถยนต์(ตู้) 3 คัน

วงเงินที่จะซือ้
หรื อจ้ าง

ราคากลาง

24,750.00/เดือน/
4,232,250.00
คัน

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจก.มังกี ้ แคปปิ ตอล

3,584,160.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรือจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
บจก.มังกี ้ แคปปิ ตอล

62,880.00 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
สัญญาเช่ารถยนต์ 26/2560 ลว
27 ธ.ค. 59

1

เช่ารถยนต์(ตู้) 3 คัน

2

ซ่อมแซมรถยนต์ นง 6626

3

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิงานด้ านพัสดุ

24,750.00/เดือน/
4,232,250.00
คัน
42,639.50

บจก.มังกี ้ แคปปิ ตอล

62,880.00 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

42,639.50 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.92/61 ลว 8 ธ.ค. 60

33,000 นายอานนท์ ปรากฎผล

33,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.94/61 ลว. 4 ธ.ค. 60

44,000 นางสาวกังสดาล นาคเกิด

44,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.95/61 ลว. 6 ธ.ค. 60

e-bidding
บจก.ศรี วฒ
ั น์ ลสิ ซิ่ง

3,747,225.60
42,639.50

สัญญาเช่ารถยนต์ 26/2560 ลว
27 ธ.ค. 59

42,639.50

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

33,000

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอานนท์ ปรากฎผล

4

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ดา่ น
อาหารและยาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
(คลังสินค้ า)

44,000

44,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกังสดาล นาคเกิด

5

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ ณ ด่าน
อาหารและยา ท่าเรื อ
กรุงเทพ

66,000

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์
หาญหัทยา

66,000

นายสมศักดิ์
หาญหัทยา

66,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.100/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

6

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ดา่ น
อาหารและยา ท่าเรื อ
กรุงเทพ

33,000

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทรวดี
ศรี สกุ ใส

33,000

น.ส.ภัทรวดี
ศรี สกุ ใส

33,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.101/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

7

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
ณ สานักด่านอาหารและ
ยา

66,000

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางอาภาภรณ์
ปิ ยะปราโมทย์

66,000

นางอาภาภรณ์
ปิ ยะปราโมทย์

66,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.102/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ดา่ น
8 อาหารและยา ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ(คลังสินค้ า)

11,000

11,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทรวดี
ศรี สกุ ใส

11,000

น.ส.ภัทรวดี
ศรี สกุ ใส

11,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.103/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

66,000

66,000.00

ตกลงราคา

นายสมบูรณ์
บุญกิจอนุสรณ์

66,000

นายสมบูรณ์
บุญกิจอนุสรณ์

66,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.104/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

9

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่สานัก
ด่านอาหารและยา

10

จัดจ้ างทาใบ
ประกาศนียบัตรให้ กบั
ผู้เข้ าร่วมอบรมการ
พัฒนาสมรรถนะตัวแทน
ออกของสาหรับการ
นาเข้ าผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) จก.

16,000.00

บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) จก.

16,000.00 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.98/61 ลว 18 ธ.ค. 60

11

จ้ างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
ด่านฯลาดกระบัง (ม.ค.
61)

16,157.00

16,157.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

16,157.00

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

16,157.00 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.93/61
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

12

ซื ้อหมึกพิมพ์และกระดาษ
ไขเครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล (ม.ค. 61)

10,700.00

10,700.00

เฉพาะเจาะจง

บ. ริ โก้ (ประเทศไทย) จก.

10,700.00

บ. ริ โก้ (ประเทศไทย) จก.

10,700.00 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซด.27/61
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560

13

ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์

11,149.40

11,149.40

เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีทีไนนทิไนน

11,149.40

หจก.ทีทีไนนทิไนน

11,149.40 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.28/61 ลว 25 ธ.ค. 60

14

เช่ารถตู้ อบรม

14,400.00

14,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายฉลอง สัมมาขันธ์

14,400.00

นายฉลอง สัมมาขันธ์

14,400.00 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด. 99/61 ลว 18 ธ.ค. 60

15

เช่ารถบัสปรับอากาศ

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท คณายนต์ เบสท์ แทร
เวิล เซอร์ วิส จากัด

24,000.00

บริ ษัท คณายนต์ เบสท์ แทร
เวิล เซอร์ วิส จากัด

24,000.00 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.96/61 ลว 14 ธ.ค. 60

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน.....ธันวาคม.........
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค.................
วันที่...๕...เดือน.....มกราคม......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ลาดับที่ งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ออกแบบ ผลิตอุปกรณ์
๑
สาหรับจัดแสดงนิทรรศการ

๒

ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ขา่ วสด

ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ
๓
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๔

ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์

ซ่อมกุญแจล๊ อคประตู
๕
และบานประตูห้องทางาน

๒๒,๔๗๐

๑๐๕,๙๓๐

๑๒๒,๐๐๐

๕๗,๑๓๘

๑๘,๑๙๐

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลาย
แอนด์เซอร์ วิส จากัด

เฉพาะเจาะจง

บ.ข่าวสด จากัด

เฉพาะเจาะจง

บ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จากัด(มหาชน)

เฉพาะเจาะจง

บ.บางกอก โพสต์ จากัด
(มหาชน)

เฉพาะเจาะจง

บ.ตั ้งรุ่งเรื อง จากัด

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรือจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อ หรื อจ้ าง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วิส จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๓๕/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๑๓/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

๑๐๕,๙๓๐

บ.ข่าวสด จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๓๖/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๑๕/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

๑๒๒,๐๐๐

บ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๓๗/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๑๕/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

บ.บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๓๘/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๑๕/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

บ.ตั ้งรุ่งเรื อง จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๓๙/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๕/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

๒๒,๔๗๐

๕๗,๑๓๘

๑๘,๑๙๐

๖

ค่าออกแบบและผลิต
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เพื่อ
แถลงข่าว

๗

ผลิตชุดนิทรรศการ เรื่อ
งมหันตภัยเงียบ NCDs

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๘ แต่มค61-มีค61 จานวน 9
รายการ

๔,๕๔๘

๔๗๙,๘๙๕

๔๔,๙๒๐

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลาย
แอนด์เซอร์ วิส จากัด

เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

เฉพาะเจาะจง

นายฐิ ติพนั ธุ์ มังกรงาม

๔,๕๔๘

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วิส จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๐/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๕/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

๔๗๙,๘๙๕ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๑/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๕/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

๔๔,๙๒๐

นายฐิ ติพนั ธุ์ มังกรงาม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๒/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๙ รายการ

๓๐,๐๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิ ยนุช หาหลัก

๓๐,๐๐๐

นางสาวปิ ยนุช หาหลัก

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๓/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๐ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๗ รายการ

๕๙,๘๕๐

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปภัสสร ผลโพธิ์

๕๙,๘๕๐

นางสาวปภัสสร ผลโพธิ์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๔/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๕/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๖/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวยุวดี อัคคะประชา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๗/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๘/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๑
งบประมาณ

นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๔๙/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวณัฐสุวรรณ บัวงาม

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๐/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

๙

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๑ แต่มค61-มีค61 จานวน 6
รายการ
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๒ แต่มค61-มีค61 จานวน 8
รายการ
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๓ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๑๑ รายการ
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๔ แต่มค61-มีค61 จานวน
11 รายการ
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๕ แต่ตค60-ธค60 จานวน
10 รายการ
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๖ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๑๑ รายการ

๓๐,๐๐๐

๓๙,๔๕๐

๖๐,๐๐๐

๔๑,๔๐๐

๔๓,๕๐๐

๓๘,๔๐๐

-

-

-

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรัตเพชร วงษ์ ชารี

นางสาวชลิตา ใจสมัคร

นางสาวยุวดี อัคคะประชา

นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์

นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

นางสาวณัฐสุวรรณ บัวงาม

๓๐,๐๐๐

๓๙,๔๕๐

๖๐,๐๐๐

๔๑,๔๐๐

๔๓,๕๐๐

๓๘,๔๐๐

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานตั ้งแต่
๑๗ มค61-มีค61 จานวน 10
รายการ

๒๐,๐๐๐

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๘ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๑๒ รายการ

๖๙,๐๐๐

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๑๙ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๘ รายการ

๒๔,๐๐๐

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

เฉพาะเจาะจง นางนวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรื อง

๒๐,๐๐๐

๖๙,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

นางสาวณัชชากร ผรณจินดา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๑/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๒/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางนวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรื อง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๓/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๒๐ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๑๐ รายการ

๓๙,๖๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

๓๙,๖๐๐

นางสาวปิ ยาพัชร สีดา

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๔/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๒๑ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๑๑ รายการ

๒๖,๖๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

๒๖,๖๐๐

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๕/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๖/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๗/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

นายดารงค์เกียรติ อรมัย

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอราคา
บจ.พศ.๕๘/๒๕๖๑ วันที่
เหมาะสมภายในวงเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๖๐
งบประมาณ

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๒๒ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๑๑ รายการ

๕๒,๕๐๐

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานตั ้งแต่
๒๓ มค๖๑-มีค๖๑ จานวน ๔
รายการ

๓๐,๐๐๐

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน ตัง้
๒๔ แต่มค๖๑-มีค๖๑ จานวน
๔ รายการ

๓๗,๒๓๐

-

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข

นางสาวทัศนีย์ มีมอญ

นายดารงค์เกียรติ อรมัย

๕๒,๕๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๗,๒๓๐

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) กอง ส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริ โภคฯ
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ จัดจ้ าง

งานที่จดั ซือ้ จัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

ตกลงซื ้อหรือจ้ าง
1 ซื ้อยางรถยนต์ นง 6630 นบ.

13,268.00 ราคามาตรฐาน

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านติวานนท์ยางยนต์

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

หรื อข้ อตกลงในการซื ้อ
หรื อจ้ าง

ศูนย์ยางรถยนต์

คบซ.5/2561 ลว.29 พย.60
สธ.1006.1/2487 ลว.4 ธค.60

2 จ้ างเปลี่ยนถ่านน ้ามันเครื่อง

6,575 ราคามาตรฐาน

นง6630 นน
2 จ้ างถ่ายเอกสาร และเข้ ารูปเล่ม

วิธีเฉพาะเจาะจง บ. สยามพระราม 5 จากัด
สานักงานใหญ่

38,199

38,199.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท หกหนึ่งเจ็ด จากัด

บ. สยามพระราม 5 จากัด

ศูนย์นิสสัน

สานักงานใหฒญ่
บริ ษัท หกหนึ่งเจ็ด จากัด

สธ.1006.1/2560 ลว.13ธค.60

บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จากัด

ตัวชีว้ ดั ฯ
2 จ้ างเหมารถบัสปรับอากาศ

12,000 ราคามาตรฐาน

วิธีเฉพาะเจาะจง บ. คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล
เซอร์ วิส จากัด

73,830

หมึก HP CF 283A
4 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

คบจ.29/2561 ลว.6 ธค.60
สธ.1006.1/2654 ลว.18 ธค.60

ดูงาน จ.สมุทรสงคราม 20ธค.60
3 จ้ ดซือ้ สัสดุสานักงาน

คบจ.28/2561 ลว.4 ธค.60

73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์ วิส จากัด

21,130

63,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุเมธา บุญประเสริ ฐ

บ. คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล

ศูนย์นิสสัน

คบจ.27/2561 ลว.24 พย.60

ศูนย์บริ การหมึกสานักงาน

คบซ.7/2561 ลว.29 ธค.60

ตรงตาแหน่ง

คบจ.1/2561 ลว.5ต.ค.60

เซอร์ วิส จากัด
บ.มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์ วิส จากัด
นายสุเมธา บุญประเสริ ฐ

สธ.1006.1/2632 ลว.18 ธค.60

5 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

18,170

54,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอศัลยา รอดจีรา

นางสาวอศัลยา รอดจีรา

ตรงตาแหน่ง

คบจ.2/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2634 ลว.18 ธค.60

6 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

22,170

66,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารี ย์ ขวัญเจริ ญทรัพย์

นางสาวอารี ย์ ขวัญเจริ ญทรัพย์

ตรงตาแหน่ง

คบจ.3/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2630 ลว.18 ธค.60

7 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

13,410

80,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง

นางสาวธีมานันท์ กุหลาบเพ็ชรทอง

ตรงตาแหน่ง

คบจ.4/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2633 ลว.18 ธค.60

8 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

17,500

52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม

ตรงตาแหน่ง

คบจ.5/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2631 ลว.18 ธค.60

9 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

18,490

55,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แป้นกลม

นางสาวประภาพร แป้นกลม

ตรงตาแหน่ง

คบจ.6/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2626 ลว.18 ธค.60

10 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

11,960

71,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา แสนกุล

นางสาวณัฐสุดา แสนกุล

ตรงตาแหน่ง

คบจ.7/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2628 ลว.18 ธค.60

11 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

11,710

70,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

นางสาวพิไลพร อ่าอ่อน

ตรงตาแหน่ง

คบจ.8/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2629 ลว.18 ธค.60

12 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

22,880

68,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไพริ นทร์ โสภณ

นางสาวไพริ นทร์ โสภณ

ตรงตาแหน่ง

คบจ.9/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2625 ลว.18 ธค.60

13 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

14,760

88,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา บุญวิทย์

นางสาวพิชญา บุญวิทย์

ตรงตาแหน่ง

คบจ.10/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2627 ลว.18 ธค.60

14 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

11,960

71,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

นางสาวศิริกลั ยา กระสังข์

ตรงตาแหน่ง

คบจ.11/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2635 ลว.18 ธค.60

15 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

13,720

82,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาราญ ขุมเอม

นายสาราญ ขุมเอม

ตรงตาแหน่ง

คบจ.12/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2636 ลว.18 ธค.60

16 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

15,000

90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เสริ มศักดิ์ศิริ

นายณัฐพล เสริ มศักดิ์ศิริ

ตรงตาแหน่ง

คบจ.13/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2638 ลว.18 ธค.60

17 จ้ างเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยปฎิบตั ิงาน

15,000

90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศิริ ศรี จนั ทร์

นายพงศ์ศิริ ศรี จนั ทร์

ตรงตาแหน่ง

คบจ.14/2561 ลว.5ต.ค.60
สธ.1006.1/2637 ลว.18 ธค.60

18 ซื ้อหนังสือพิมพ์รายวัน2561 /

570

7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านอรพิน บุญวงษ์

ร้ านอรพิน บุญวงษ์

ข่าวสาระสาคัญ

ธค.60

สธ.1006.1/121 ลว.11 มค.61

19 ซื ้อน ้าดื่มบรรจุขวด ขนาด18.9 ลิตร

315

9,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน โรงงานผลิตน ้าดื่ม

ปี 2561 /ธค.60
20 เบิกเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

คบซ.1/2561 ลว.2ตค.60

มหาวิทยาลัยมหิดล
2,068

52,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ ประเทศ จากัด มหาชน

ร้ าน โรงงานผลิตน ้าดื่ม

โรงงานน ้าดื่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล
บ.ดิทโต้ ประเทศ จากัด มหาชน

สธ.1006.1/120 ลว.11 มค.61

เครื่องใช้ สานักงาน

ประจาเดือนธค.2560
21 จัดซือ้ โปรแกรมประยุกต์เพื่องาน 250,000
ติดตามประเมินผลบนที่ ประจาปี 2561

คบซ.2/2561 ลว.5 ตค.60

คบจ.15/2561 ลว. 5ตค.60
สธ.1006.1/119 ลว.11มค.61

250,000.00 วิธีตกลงราคา

บริ ษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด

บริ ษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด

โปรแกรมประยกต์ฯ

คบซ.3/2561 ลว.5 ตค.60
สธ.1006.1/2624 15 ธค.60

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

แบบ สขร.1

ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอนั ตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง).......
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ จัดจ้ าง วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

1 ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

73,900.00

73,900.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 73,900 บาท

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 73,900 บาท

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

2 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

62,550.00

62,550.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพจนาลัย กงวงศ์
เสนอราคา 62,550 บาท

นางสาวพจนาลัย กงวงศ์
วงเงิน 62,550 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.41/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

3 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

53,070.00

53,070.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัลยกร สิทธิการ
เสนอราคา 53,070 บาท

นางสาวกัลยกร สิทธิการ
วงเงิน 53,070 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.42/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

4 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

64,530.00

64,530.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพจวรรณ ชโลธร
เสนอราคา 64,530 บาท

นางสาวพจวรรณ ชโลธร
วงเงิน 64,530 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.43/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

5 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

79,590.00

79,590.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฉันทนา แสวงผล
เสนอราคา 79,590 บาท

นางสาวฉันทนา แสวงผล
วงเงิน 79,590 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.44/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

6 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

79,710.00

79,710.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ
เสนอราคา 79,710 บาท

นางสาวจันทนา บรรจงเกตุ
วงเงิน 79,710 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.45/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

7 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

65,550.00

65,550.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวชุติมา หุณเวช
เสนอราคา 65,550 บาท

นางสาวชุติมา หุณเวช
วงเงิน 65,550 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.46/2561
ลว. 18 ตุลาคม 2560
เหมาะสมในงาน

8 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

39,990.00

39,990.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาริ ฉตั ร์ ใบเจริ ญ
เสนอราคา 39,990 บาท

นางสาวปาริ ฉตั ร์ ใบเจริ ญ
วงเงิน 39,990 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.47/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

9 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

54,420.00

54,420.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน
เสนอราคา 54,420 บาท

นางสาวจุไรรัตน์ บุญสวน
วงเงิน 54,420 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.48/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

10 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

69,300.00

69,300.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพรทิพย์ ด้ วงจาด
เสนอราคา 69,300 บาท

นางสาวพรทิพย์ ด้ วงจาด
วงเงิน 69,300 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.49/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

11 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

76,740.00

76,740.00

เฉพาะเจาะจง

นายพรศักดิ์ ศรี ไพริ น
เสนอราคา 76,740 บาท

นายพรศักดิ์ ศรี ไพริ น
วงเงิน 76,740 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.50/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

12 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

77,640.00

77,640.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์
เสนอราคา 77,640 บาท

นางสาวจิราพร เฉลียงพจน์
วงเงิน 77,640 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.51/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

ใบสัง่ ซื ้อที่ บซส.4/2561
ลว. 6 ธันวาคม 2560

13 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

76,470.00

76,470.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน
เสนอราคา 76,470 บาท

นางสาวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน
วงเงิน 76,470 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.52/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

14 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

29,790.00

29,790.00

เฉพาะเจาะจง

นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคา
เสนอราคา 29,790

นายพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคา
วงเงิน 29,790

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.53/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

47,250.00

47,250.00

นางสาวมัชฌาภรณ์
เฉพาะเจาะจง สุขพัฒณ์ธี
เสนอราคา 47,250 บาท

นางสาวมัชฌาภรณ์
สุขพัฒณ์ธี วงเงิน 47,250 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.54/2561
ลว.18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

31,500.00

31,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายณัฎฐพล ยอดดาเนิน
วงเงิน 31,500 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.55/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

32,460.00

32,460.00

นางสาวปิ ยะดา ทาใจ
เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 32,460 บาท

นางสาวปิ ยะดา ทาใจ
วงเงิน 32,460 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.56/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

49,620.00

49,620.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธ ผ่องฉวี
เสนอราคา 49,620 บาท

นายธีรยุทธ ผ่องฉวี
วงเงิน 49,620 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.57/2561
ลว. 2 ตุลาคม 2560
เหมาะสมในงาน

33,090.00

33,090.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติวิสทุ ธิ์ ประทีปะจิตติ
เสนอราคา 33,090 บาท

นายกิตติวิสทุ ธิ์ ประทีปะจิตติ
วงเงิน 33,090 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.58/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงศ์ธร งามสงวน
เสนอราคา 30,000 บาท

นายพงศ์ธร งามสงวน
วงเงิน 30,000 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.59/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

78,585.00

78,585.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสลักจิต สืบอาษา
เสนอราคา 78,585 บาท

นางสาวสลักจิต สืบอาษา
วงเงิน 78,585 บาท

ความรู้ความสามารถและความ ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.60/2561
ลว. 18 ธันวาคม 2560
เหมาะสมในงาน

15 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

16

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

17

18
19
20

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน
จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

21 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

นายณัฎฐพล ยอดดาเนิน
เสนอราคา 31,500 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560

แบบ สชร.1

ชื่อหน่วยงาน ........สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอนั ตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตราย)
วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลาดับ
งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง
ที่
1 จ้ างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
หรื อจ้ าง
6,708.80

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

หรื อข้ อตกลงในการซื ้อ
หรื อจ้ าง

6,708.80 เฉพาะเจาะจง

ก๊ อปปี ้ ปริ ้น

ก๊ อปปี ้ ปริ ้น

- มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ใบสัง่ จ้ าง เลขที่ บจ.ว. 26/61

เสนอราคา 6,708.80 บาท

ราคาจ้ าง 6,708.80 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 15 ธค.60

สรุปผลการดาเนินการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองส่งเสริ มการประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
ลาดับที่

งานที่จดั ซือ้ หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกแลนด์แอนคอนสตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 55,640.- บาท

ผู้ได้ รับการคัดลือกและราคาที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง
บ.เอกแลนด์แอนคอนสตรัคชั่น
ราคาที่จ้าง 55,640.- บาท

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

1 จ้ างปรับปรุงเคาน์ เตอร์ ให้ บริ การ

-

2 จ้ างจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุมและ
เอกสารเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน

-

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา เจ้ าไทย
ราคาที่เสนอ 25,500.- บาท

3 จ้ างจัดทางานด้ าน
ประชาสัมพันธ์

-

4 จ้ างจัดทาหนังสือเวียน
และเอกสารประกอบการ
ประชุม

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

ศบส.จ 10/2561
1 ธ.ค.60

น.ส.เจนจิรา เจ้ าไทย
ราคาที่จ้าง 25,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 16/2561
6 ธ.ค.60

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาที่เสนอ 37,500.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาที่จ้าง 37,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 17/2561
6 ธ.ค.60

-

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาที่เสนอ 37,500.- บาท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร
ราคาที่จ้าง 37,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 17/2561
6 ธ.ค.60

5 จ้ างจัดทาหนังสือเวียนและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกริ นทร์ ยอดอินทร์
ราคาที่เสนอ 9,400.- บาท

นายเอกริ นทร์ ยอดอินทร์
ราคาที่จ้าง 9,400.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 18/2561
7 ธ.ค.60

6 จ้ างรถตู้ปรับอากาศพร้ อม
พนักงานขับรถ

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่เสนอ 57,600.- บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่จ้าง 57,600.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 19/2561
12 ธ.ค.60

7 จ้ างรถตู้ปรับอากาศพร้ อม
พนักงานขับรถ

-

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่เสนอ 22,500.- บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่จ้าง 22,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 20/2561
13 ธ.ค.60

8 จ้ างถ่ายเอกสาร

-

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน สามชัย 2017
ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท

ร้ าน สามชัย 2017
ราคาที่จ้าง 3,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 21/2561
13 ธ.ค.60

9 จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

-

10 จ้ างจัดทาแนวทาง

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนทัศน์ ไทยธนวัฒน์
ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท

นายธนทัศน์
ราคาที่จ้าง 30,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 22/2561
20 ธ.ค.60

500,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิสง่ เสริ มวิจยั ทางการ
แพทย์
ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท

มูลนิธิสง่ เสริ มวิจยั ทางการ
แพทย์
ราคาที่จ้าง 500,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 23/2561
28 ธ.ค.60

500,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที่จ้าง 500,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 24/2561
28 ธ.ค.60

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุจิรา นิพทั ธพิมพ์ใจ
ราคาที่เสนอ 25,500.- บาท

น.ส.สุจิรา นิพทั ธพิมพ์ใจ
ราคาที่จ้าง 25,500.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคาไม่
เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สสผ.จ 25/2561
28 ธ.ค.60

กระบวนการและแนวทาง
วิชาการด้ านคลินิก
ในการอนุญาตยาที่มีการวิจยั
พัฒนาและนวัตกรรม

11 จ้ างจัดทาแนวทาง
กระบวนการและแนวทาง
วิชาการด้ านคุณภาพและพ
รีคลินิกในการ
อนุญาตยาที่มีการวิจยั
พัฒนาและนวัตกรรม

12 จ้ างจัดทาข้ อมูลชื่อ
สามัญทางยา
ตามมาตรฐาน Inter (inn)

-

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน......ธันวาคม 2560...............
(ชื่อหน่วยงาน)....ศูนย์จดั การเรื่องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ศรป.)......
วันที่...31.....เดือน.ธันวาคม..พ.ศ....2560...
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้ าง

วงเงินงบประมาณ

1 จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน21,000

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสรรบุญ แก้ วประพันธ์

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรือจ้ าง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เสนอราคา 48,000นายสรรบุ
บาท ญ แก้ วประพันธ์

ราคาจ้ าง 48,000- บาท
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บจ.ศรป. 21/2561
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

