
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานที่ ตสน. 26,775.00         26,775.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ภิรมย์พร  บวัเพ็ง

ราคา 26,775

น.ส.ภิรมย์พร  บวัเพ็ง

ราคา 26,775

ผู้ มีประสบการณ์เหมาะสม

กบัลกัษณะงาน

ตสน.จ.4/2561

ลว. 2 เมษายน 61

2 จดัซือ้วสัด ุ 3,461.45           3,461.45           วิธีเฉพาะเจาะจง
กิจเจริญการค้า         ราคา 

3,461.45

กิจเจริญการค้า         ราคา 

3,461.45

หลกัเกณฑ์ราคาและ

คณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

ตสน.ซ.3/2561

ลว. 10 เมษายน 61

3 จดัจ้างท าตรายาง 684.80              684.80              วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ่นสว่นจ ากดั 

พรลาภพฒันภณัฑ์

ราคา 684.80

ห้างหุ่นสว่นจ ากดั 

พรลาภพฒันภณัฑ์

ราคา 684.80

ผู้ มีประสบการณ์เหมาะสม

กบัลกัษณะงาน

ตสน.จ.5/2561

ลว. 10 เมษายน 61

แบบ สขร.1 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ถา่ยเอกสาร 2,668.58           2,668.58           เฉพาะเจาะจง วสถุา่ยเอกสาร วสถุา่ยเอกสาร มีคณุภาพและบริการดี

เสนอราคา 2,668.58 บาท ราคา 2,668.58 บาท

2 เปลี่ยนมอเตอร์พดัลมส าหรับ 1,926.00           1,926                เฉพาะเจาะจง ฐาปณีแอร์ ฐาปณีแอร์ มีคณุภาพและบริการดี

เคร่ืองระบายความเยน็ฯ เสนอราคา 1,926.00 บาท ราคาจ้าง 1,926.00 บาท

3 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 36,000.00         36,000              เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัฐการจน์ พนัธ์มฆัวาฬ น.ส.ธนัฐกาญจน์ พนัธ์มฆัวาฬ ความรู้ความสามารถตรงกบังาน

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท

แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปและรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 12/2561

ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 15/2561

ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 16/2561

                                                         สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2561                                                        

ช่ือหน่วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร..........

วันที่ 2 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2560

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....21....... เดือน.....พฤษภำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 156,000.-บาท 156,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกญัญาวีร์ ผลจนัทร์ 156,000.-บาท นางกญัญาวีร์ ผลจนัทร์ 156,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 155/2561

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 103,260.-บาท 103,260.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสมภพ เสมาทอง 103,260.-บาท นายสมภพ เสมาทอง 103,260.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 156/2561

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 57,840.-บาท 57,840.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 57,840.-บาท น.ส.จิรวรรณ ทบุจ๋ิว 57,840.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 157/2561

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 55,020.-บาท 55,020.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. พชัรินทร์ เอกมาตย์ 55,020.-บาท น.ส. พชัรินทร์ เอกมาตย์ 55,020.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 158/2561

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายชว่ยอ านวย 48,000.-บาท 48,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางอนษุรา พุ่มขู่ 48,000.-บาท นางอนษุรา พุ่มขู่ 48,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 159/2561

การ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อจัฉรา แสนกาวี 30,000.-บาท น.ส. อจัฉรา แสนกาวี 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 160/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 เม.ย. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 4 พฤษภำคม 2561

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างซอ่มรถยนต์ หมายเลข 49,536.72 บาท 49,536.72 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสนัเซลล์ 49,536.72 บาท บริษัท สยามนิสสนัเซลล์ 49,536.72 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 161/2561

ทะเบียน นง-5928 จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างซอ่มรถยนต์ หมายเลข 18,949.70 บาท 18,949.70 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบรีุ 18,949.70 บาท บริษัท โตโยต้านนทบรีุ 18,949.70 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 162/2561

ทะเบียน นจ - 667 ผู้จดัจ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ผู้ จดัจ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างพิมพ์หนังสอืเร่ือง "บนัทึก 70,000.-บาท 70,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟ 70,000.-บาท หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟ 70,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 163/2561

ความดีเลม่ 3" ฟิคแอนด์ดีไซน์ ฟิคแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างจดัอบรมโครงการป้องกนั 17,200.-บาท 17,200.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตีไ้ฟร์ จ ากดั 17,200.-บาท บริษัท แอนตีไ้ฟร์ จ ากดั 17,200.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 164/2561

และระงบัอคัคี เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง จ้างนายพิบลูย์  บานช่ืน 22,000.-บาท จ้างนายพิบลูย์  บานช่ืน 22,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 166/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างซอ่มเปลี่ยนโถส้วมกบั 10,165.-บาท 10,165.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 10,165.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 10,165.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 167/2561

กระเบือ้งห้องน า้ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



13 ซือ้วสัดสุ านักงาน จ านวน 4 10,125.-บาท 10,125.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นสามญั บีวาย 10,125.-บาท ห้างหุ้นสว่นสามญั บีวาย 10,125.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 26/2561

รายการ ซพัพลาย ซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป

1 เชา่ห้องประชมุ 13,000 13,000 วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไรส์ จ ากดั บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไรส์ จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.145/61

เสนอราคา 13,000  บาท เสนอราคา 13,000  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 3 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างปฏิบตัิงานตรวจสอบข้อมลูรายงานเหตุ 50,000 50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทกานต์ จนัทยานนท์ นางสาวจนัทกานต์ จนัทยานนท์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.146/61

การณ์ไม่พึงประสงค์ เสนอราคา 50,000  บาท เสนอราคา 50,000  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 9 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างด าเนินการจดัสง่วารสารอาหารและยา 11,064 11,064 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.147/61

ให้ทางไปรษณีย์ เสนอราคา 11,064 บาท เสนอราคา 11,064 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 11 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้างราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน เมษายน  2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ



4 ซือ้หนังสอือ้างอิงในรูปแบบ Online 17,762 17,762 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลควอลติี ้จ ากดั บริษัท โกลบอลควอลติี ้จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.148/61

เสนอราคา 17,762 บาท เสนอราคา 17,762 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 17 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างถา่ยเอกสารและเข้าเลม่พจนานกุรม 8,102.58           8,102.58           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วสถุา่ยเอกสาร ร้าน วสถุา่ยเอกสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.149/61

เสนอราคา 8,102.58 บาท เสนอราคา 8,102.58 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างเหมาปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความ 50,000 50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกลุนาถ ปทมุสตูิ นางกลุนาถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.150/61

ปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 50,000 บาท เสนอราคา 50,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,600 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี ศรีงาม นายมนตรี ศรีงาม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.151/61

เสนอราคา 3,600 บาท เสนอราคา 3,600 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 23 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างปฏิบตัิงานด้านการติดตามการจดัเตรียม 24,000 24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกมลฤทยั บญุธรรม นางสาวกมลฤทยั บญุธรรม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.152/61

ข้อมลูและประสานด้านติดตามประเมินผล เสนอราคา 24,000 บาท เสนอราคา 24,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 25 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ



ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 5,000 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดี-นี แทรเวล หจก.ดี-นี แทรเวล โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.153/61

เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 25 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 ซือ้เคร่ืองโทรสาร 28,350 28,350 วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ จ ากดั บริษัท แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.154/61

เสนอราคา 28,350 บาท เสนอราคา 28,350 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 เมษายน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คนั                 2,000                 2,000 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ราคาที่

เสนอ 2,000 บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ราคาที่

ตกลงจ้าง 2,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 33/2561 

วนัที่ 20 เมษายน 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือ

จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2561

ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 30 เมษำยน 2561



2 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์          30,548.50          30,548.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์

 เน็ตเวิร์ค จ ากดั

ราคาที่เสนอ 30,548.50 บาท

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ 

เน็ตเวิร์ค จ ากดั

ราคาที่ตกลงจ้าง 30,548.50 

บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.34/2561 วนัที่

 30 เมษายน 2561

3 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์               48,150               48,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์

 เน็ตเวิร์ค จ ากดั

ราคาที่เสนอ 48,150 บาท

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ 

เน็ตเวิร์ค จ ากดั

ราคาที่ตกลงจ้าง 48,150 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บซ.ศ.8/2561 วนัที่ 

30 เมษายน 2561

4 โครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

         8,945,400          8,945,400 e-bidding บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จ ากดั (มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 8,860,000 บาท

บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั

 (มหาชน) 

ราคาที่ตกลงจ้าง 8,760,000 

บาท

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

ข้อก าหนดของส านักงานฯ

สญัญาจ้างเลขที่ 53/2561

วนัที่ 23 เมษายน 2561

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้ำง หรือจ้าง

๑ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๒,๙๐๔.๘๐ ๒,๙๐๔.๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๙๐๔.๘๐ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๙๐๔.๘๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๕/๒๕๖๑ ลว.๓ 

เม.ย.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๔๕๘.๐๐ ๔๕๘.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๔๕๘ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๔๕๘ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๖/๒๕๖๑ ลว.๔ 

เม.ย.๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๑๓,๙๐๐.๐๐ ๑๓,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศพร ณ พิบลูย์ เสนอ

ราคา ๑๓,๙๐๐ บาท

นายพงศพร ณ พิบลูย์ เสนอ

ราคา ๑๓,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๗/๒๕๖๑ ลว.๙ 

เม.ย.๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๒๒,๗๐๐.๐๐ ๒๒,๗๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั 

เสนอราคา ๒๒,๗๐๐ บาท

นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั เสนอ

ราคา ๒๒,๗๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๘/๒๕๖๑ ลว.๑๐ 

เม.ย.๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๐๐๐ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๒๙/๒๕๖๑ ลว.๑๗ 

เม.ย.๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๒,๙๐๐.๐๐ ๒,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๙๐๐ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๒,๙๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๐/๒๕๖๑ ลว.๑๗ 

เม.ย.๖๑

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน ๒๕๖๑

ช่ือหน่วยงำน.........ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ ...........

วันที่ ๓ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑



๗ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๕๐๐ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๕๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๑/๒๕๖๑ ลว.๑๙ 

เม.ย.๖๑

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมาบคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการ

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสทุธิพร  ทบัทอง       

เสนอราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

นายสทุธิพร  ทบัทอง       

เสนอราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๒/๒๕๖๑ ลว.๓๐ 

เม.ย.๖๑

๙ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ านักงาน ๓๖,๘๐๘.๐๐ ๓๖,๘๐๘.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล    

ซินเนอร์จี จ ากดั เสนอราคา 

๓๖,๘๐๘ บาท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล    ซิน

เนอร์จี จ ากดั เสนอราคา 

๓๖,๘๐๘ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๑๗/๒๕๖๑ ลว.๑๘ 

เม.ย.๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ านักงาน ๖๓,๕๐๗.๒๕ ๖๓,๕๐๗.๒๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส. เอส. สเตชั่นเนอร่ี  

เสนอราคา ๖๓,๕๐๗.๒๕ 

บาท

ร้าน เอส. เอส. สเตชั่นเนอร่ี  

เสนอราคา ๖๓,๕๐๗.๒๕ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๑๘/๒๕๖๑ ลว.๑๘ 

เม.ย.๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจดัซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ตู้พร้อม

เปลี่ยน

๔,๑๗๓.๐๐ ๔,๑๗๓.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม พระราม 5 

จ ากดัเสนอราคา ๔,๑๗๓ 

บาท

บริษัท สยาม พระราม 5 จ ากดั

เสนอราคา ๔,๑๗๓ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๑๙/๒๕๖๑ ลว.๒๔ 

เม.ย.๖๑

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างถา่ยเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 6,400.00           6,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ เอส ก็อบปี้ 6,400.00            ร้านเอ เอส ก็อบปี้ 6,400.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 394/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 ด าเนินการรวบรวมประสานงานฯ 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสปิุยะ สขุสดุ 39,000.00          นายสปิุยะ สขุสดุ 39,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 395/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 ด าเนินงานเก่ียวกบัค าขอขึน้ 45,000.00         45,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.ศริรัณญ์จกัรี ฤกษ์ฤทธ์ิ 45,000.00          นส.ศริรัณญ์จกัรี ฤกษ์ฤทธ์ิ 45,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 396/2561

ทะเบียนต ารับยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วันที่ เมษำยน 2561

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จดัท าข้อมลูและเอกสารเพ่ือ 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.ลภสัรดา แก้วทองมี 39,000.00          นส.ลภสัรดา แก้วทองมี 39,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 397/2561

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จดัท าข้อมลูในการด าเนินการตาม 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.วาณี กาเตะ 39,000.00          นส.วาณี กาเตะ 39,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 398/2561

ยทุธศาสตร์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 บนัทึกข้อมลูงานสารบรรณของ 29,940.00         29,940.00         เฉพาะเจาะจง นส.ศศิรดา แสงพารา 29,940.00          นส.ศศิรดา แสงพารา 29,940.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 399/2561

งานยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 ตรวจสอบเอกสารของค าขอ 37,188.00         37,188.00         เฉพาะเจาะจง นส.สมใจ ไทยเจือ 37,188.00          นส.สมใจ ไทยเจือ 37,188.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 400/2561

น.ย.ม.1ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 ตรวจค าขอตามคู่มือประชาชน 48,000.00         48,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 48,000.00          นส.นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 48,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 401/2561

นยม.1ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 ตรวจสอบและประเมินค าขอขึน้ 75,000.00         75,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสวุิมล ฉกาจนโรดม 75,000.00          นางสวุิมล ฉกาจนโรดม 75,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 402/2561

ทะเบียน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



10 ด าเนินการด้านข้อมลูการตรวจตรา 32,400.00         32,400.00         เฉพาะเจาะจง นส.วิสารัตน์ โตเจริญ 32,400.00          นส.วิสารัตน์ โตเจริญ 32,400.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 403/2561

วิจยัทางคลนิีก เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 ประสานงานแก้ไขปัญหาคณุภาพ 48,765.00         48,765.00         เฉพาะเจาะจง นส.สธุาทิพย์ แพ่งสภา 48,765.00          นส.สธุาทิพย์ แพ่งสภา 48,765.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 405/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 บนัทึกข้อมลูเพ่ือออกใบสัง่ช าระเงิน 25,965.00         25,965.00         เฉพาะเจาะจง นายอนาลโย ใบสนัเทียะ 25,965.00          นายอนาลโย ใบสนัเทียะ 25,965.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 406/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งาน 28,980.00         28,980.00         เฉพาะเจาะจง นส.ปัญญาพร สมโสม 28,980.00          นส.ปัญญาพร สมโสม 28,980.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 407/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งาน 26,790.00         26,790.00         เฉพาะเจาะจง นส.หทยัรัตน์ แก้วอร่ามศรี 26,790.00          นส.หทยัรัตน์ แก้วอร่ามศรี 26,790.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 408/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 ตรวจประเมินค าขอด้านยา 65,214.00         65,214.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสนันท์ สวนเพชร 65,214.00          น.ส.มนัสนันท์ สวนเพชร 65,214.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 409/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 70,338.00         70,338.00         เฉพาะเจาะจง นส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ 70,338.00          นส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ 70,338.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 410/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

17 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งาน 29,250.00         29,250.00         เฉพาะเจาะจง นส.พรสขุ โชตินัย 29,250.00          นส.พรสขุ โชตินัย 29,250.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 411/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลูยา 40,200.00         40,200.00         เฉพาะเจาะจง นส.พิชญา มาสวิมล 40,200.00          นส.พิชญา มาสวิมล 40,200.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 412/2561

และทบทวนฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จดัท าและตรวจสอบเอกสาร 28,200.00         28,200.00         เฉพาะเจาะจง นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ 28,200.00          นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ 28,200.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 413/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้นเก่ียว 41,400.00         41,400.00         เฉพาะเจาะจง นส.สตพร คงผึง้ 41,400.00          นส.สตพร คงผึง้ 41,400.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 414/2561

กบัเอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จดัท าและตรวจสอบเอกสาร 24,300.00         24,300.00         เฉพาะเจาะจง นส.ภิญญาพชัญ์ สดุทองคง 24,300.00          นส.ภิญญาพชัญ์ สดุทองคง 24,300.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 415/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมลู 26,550.00         26,550.00         เฉพาะเจาะจง นส.สนิสา สทิธิคณุ 26,550.00          นส.สนิสา สทิธิคณุ 26,550.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 416/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จดัท าข้อมลู และเอกสารเพ่ือ 46,500.00         46,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.สาธิยา คณูราช 46,500.00          นส.สาธิยา คณูราช 46,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 417/2561

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จดัท าข้อมลู และเอกสารเพ่ือประกอบ 42,000.00         42,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 42,000.00          นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 42,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 418/2561

การฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จดัท าข้อมลู และเอกสารเพ่ือประกอบ 43,500.00         43,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.รุ่งนภา  ศรีวิชยั 43,500.00          นส.รุ่งนภา  ศรีวิชยั 43,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 419/2561

การฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมลู 34,500.00         34,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.ปองจิตร์ ผา่นสนัเทียะ 34,500.00          นส.ปองจิตร์ ผา่นสนัเทียะ 34,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 420/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมลู 25,500.00         25,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.ภนณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 25,500.00          นส.ภนณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 25,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 421/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 27,000.00         27,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.รสพร ศิริโสภาโชติ 27,000.00          นส.รสพร ศิริโสภาโชติ 27,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 422/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จดัท าและตรวจสอบเอกสาร 26,550.00         26,550.00         เฉพาะเจาะจง นายสทิธินันท์ สวุรรณทพั 26,550.00          นายสทิธินันท์ สวุรรณทพั 26,550.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 423/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



30 บนัทึกข้อมลูสถานะของนาค าขอฯ 25,500.00         25,500.00         เฉพาะเจาะจง นายทศฐ์พร สวุรรณหงษ์ 25,500.00          นายทศฐ์พร สวุรรณหงษ์ 25,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 424/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 ด าเนินงานธุรการฯ 34,350.00         34,350.00         เฉพาะเจาะจง นางณฐันันท์ ศร๊สวสัดิ์ 34,350.00          นางณฐันันท์ ศร๊สวสัดิ์ 34,350.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 425/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 ประเมินเอกสารค าข้อขึน้ทะเบียน. 55,650.00         55,650.00         เฉพาะเจาะจง นายภริูพงษ์ นิติไชย 55,650.00          นายภริูพงษ์ นิติไชย 55,650.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 426/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 ด าเนินงานธุรการและรับ-สง่เอกสาร 30,900.00         30,900.00         เฉพาะเจาะจง นายเจริญเดช แก้วปรีชาชาญ 30,900.00          นายเจริญเดช แก้วปรีชาชาญ 30,900.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 427/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 ตรวจสอบเอกสารค าขอแก้ไขฯ 69,900.00         69,900.00         เฉพาะเจาะจง ขวญัหทยั เสนีวงค์ ณ อยธุยา 69,900.00          ขวญัหทยั เสนีวงค์ ณ อยธุยา 69,900.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 428/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 บนัทึกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียนฯ 19,000.00         19,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.พลอยไพลนิ พานิชดี 19,000.00          นส.พลอยไพลนิ พานิชดี 19,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 429/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จดัท าการบนัทึกข้อมลูรายงาน 33,210.00         33,210.00         เฉพาะเจาะจง นส.จรีุพร ดวงเพ็ชร 33,210.00          นส.จรีุพร ดวงเพ็ชร 33,210.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 430/2561

การผลติฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



37 บนัทึกข้อมลูงานสารบรรณ 31,962.00         31,962.00         เฉพาะเจาะจง นส.ชลธิชา กลดัเกิด 31,962.00          นส.ชลธิชา กลดัเกิด 31,962.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 431/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จดัท า และแก้ไขบนัทึกตา่งๆ 28,500.00         28,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 28,500.00          นส.ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธ์กลุ 28,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 432/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 ประสานงาน ติดตาม และรวบรวม 28,500.00         28,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.วิไลลกัษณ์ ผลาหาร 28,500.00          นส.วิไลลกัษณ์ ผลาหาร 28,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 433/2561

เอกสารระบบฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 จดัท าการบนัทึกข้อมลูรายงาน 29,340.00         29,340.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติวฒัน์ วฒันาวรางกรู 29,340.00          นายกิติวฒัน์ วฒันาวรางกรู 29,340.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 434/2561

การผลติฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบัโฆษณายาฯ 28,500.00         28,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัมาศ รัตนอมรภิรมย์ 28,500.00          นส.ณฐัมาศ รัตนอมรภิรมย์ 28,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 435/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 บนัทึกผลการพิจารณาปิดข้อมลู 26,250.00         26,250.00         เฉพาะเจาะจง นส.โจ๊ก ปัดนาวาส 26,250.00          นส.โจ๊ก ปัดนาวาส 26,250.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 436/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 บนัทึกข้อมลูเก่ียวกั๊บ 29,535.00         29,535.00         เฉพาะเจาะจง นส.สมุณฑา เมืองแก้ว 29,535.00          นส.สมุณฑา เมืองแก้ว 29,535.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.437/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบังานโฆษณายา 39,045.00         39,045.00         เฉพาะเจาะจง นส.ชิตยานันท์ กิตติศกัดิ์ชยั 39,045.00          นส.ชิตยานันท์ กิตติศกัดิ์ชยั 39,045.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 438/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 จดัระเบียบรายงานตามกฏหมายวา่ 26,175.00         26,175.00         เฉพาะเจาะจง นส.รัตติยากร พรานไพร 26,175.00          นส.รัตติยากร พรานไพร 26,175.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 439/2561

ด้วยยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 จดัท าเอกสารเก่ียวกบังานแผนฯ 29,370.00         29,370.00         เฉพาะเจาะจง นส.จนัจิรา กอแก้ว 29,370.00          นส.จนัจิรา กอแก้ว 29,370.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 440/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 ประสานงานและรายงานผลการ 35,550.00         35,550.00         เฉพาะเจาะจง นายมารุต สแีสง 35,550.00          นายมารุต สแีสง 35,550.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 441/2561

ด าเนินงานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

48 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจประเมิน 61,020.00         61,020.00         เฉพาะเจาะจง นส.อาฑิตา ลกัษณะนวุงศ์ 61,020.00          นส.อาฑิตา ลกัษณะนวุงศ์ 61,020.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 442/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจประเมิน 63,150.00         63,150.00         เฉพาะเจาะจง นส.สริิฉตัร ช่ืนใจ 63,150.00          นส.สริิฉตัร ช่ืนใจ 63,150.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.443/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



50 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจประเมิน 82,650.00         82,650.00         เฉพาะเจาะจง นส.มนัสวี เหลี่ยมสมบตัิ 82,650.00          นส.มนัสวี เหลี่ยมสมบตัิ 82,650.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.444/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจประเมิน 61,020.00         61,020.00         เฉพาะเจาะจง นส.ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ 61,020.00          นส.ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ 61,020.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.445/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจประเมิน 61,020.00         61,020.00         เฉพาะเจาะจง นส.เดน่นภา บญุค ่าชู 61,020.00          นส.เดน่นภา บญุค ่าชู 61,020.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.446/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจประเมิน 56,640.00         56,640.00         เฉพาะเจาะจง นส.ปัทมาภรณ์ ศรีเมฆ 56,640.00          นส.ปัทมาภรณ์ ศรีเมฆ 56,640.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.447/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

54 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจประเมิน 61,020.00         61,020.00         เฉพาะเจาะจง นส.กลุวาณี พนัธพงศ์ธรรม 61,020.00          นส.กลุวาณี พนัธพงศ์ธรรม 61,020.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.448/2561

สถานที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

55 ตรวจสอบและบนัทึกข้อมลูค าขอฯ 35,925.00         35,925.00         เฉพาะเจาะจง นส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน 35,925.00          นส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน 35,925.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 449/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 จ้างรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 168,000.00       168,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 168,000.00        นายกรณยั พิมพสรุกะ 168,000.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 450/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

57 จดัท า บริหาร และติดตามโครง 31,500.00         31,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.มาลนีิ เดชพละ 31,500.00          นส.มาลนีิ เดชพละ 31,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 451/2561

การพฒันาระบบสารสนเทศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 จดัท าเพ่ือดแูล ประสานงานผู้ 28,500.00         28,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ศิริวาสนคณุ 28,500.00          นายนิรันดร์ ศิริวาสนคณุ 28,500.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 452/2561

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมลู 35,000.00         35,000.00         เฉพาะเจาะจง นายทศพล ไวยสทิธ์ิ 35,000.00          นายทศพล ไวยสทิธ์ิ 35,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 453/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 จดัท าข้อมลูและเอกสารเพ่ือ 18,550.00         18,550.00         เฉพาะเจาะจง นายอมรชยั ไชยโคตร 18,550.00          นายอมรชยั ไชยโคตร 18,550.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 454/2561

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

61 จดัท าข้อมลูในการด าเนินการ 45,000.00         45,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.สนิุสา ตรีภพ 45,000.00          นส.สนิุสา ตรีภพ 45,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 455/2561

ตามยทุธศาสตร์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

62 จดัจ้างเป็นผู้ชว่ยบริหารจดัการ 51,189.00         51,189.00         เฉพาะเจาะจง นายปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 51,189.00          นายปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 51,189.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 456/2561

ระบบสารสนเทศด้านฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

63 ท าข้อมลูการเบิก-ยมืและจดัเก็บ 31,860.00         31,860.00         เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 31,860.00          นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 31,860.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 457/2561



เอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

64 ตรวจสอบทะเบียนและน าเข้า 30,918.00         30,918.00         เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 30,918.00          นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 30,918.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 458/2561

ข้อมลูฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 รับเอกสารค าขอขึน้ทะเบียน และ 28,839.00         28,839.00         เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 28,839.00          นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 28,839.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 459/2561

จดัเตรียมฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

66 ปรับปรุง ตรวจสอบความถกูต้อง 45,009.00         45,009.00         เฉพาะเจาะจง นส.รานี บณัฑิตานกุลู 45,009.00          นส.รานี บณัฑิตานกุลู 45,009.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 460/2561

ของข้อมลูค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

67 ตรวจสอบแก้ไขและประมวลผล 54,063.00         54,063.00         เฉพาะเจาะจง นายพนะพล จารุภมิู 54,063.00          นายพนะพล จารุภมิู 54,063.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 461/2561

ข้อมลูฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

68 จดัท ารายการทะเบียนต ารับยา 40,485.00         40,485.00         เฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ อ่ิมสอน 40,485.00          นายอดิเทพ อ่ิมสอน 40,485.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 462/2561

แผนปัจจบุนัที่ถกูยกเลกิ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

69 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 5,400.00           5,400.00           เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกลุ 5,400.00            นายวรโชติ จนัทราสกลุ 5,400.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 463/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

70 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงศ์ สาเหล้ 7,500.00            นายวฒิุพงศ์ สาเหล้ 7,500.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 456/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

71 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 624.40              624.40              เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 624.40               ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 624.40            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1088

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

72 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 2,326.00           2,326.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 2,326.00            ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 2,326.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1089

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

73 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 1,904.00           1,904.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 1,904.00            ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 1,904.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1101

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

74 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 2,460.00           2,460.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 2,460.00            ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 2,460.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1104

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

75 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 1,784.00           1,784.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 1,784.00            ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 1,784.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1111

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



76 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 1,000.00           1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 1,000.00            ร้าน เอ เอส ก๊อบปี้ 1,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1112

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

77 จ้างคดัแยกจดัเก็บเอกสาร 50,000.00         50,000.00         เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 50,000.00          นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 50,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.467/2561

ทะเบียนต ารับยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

78 จดัจ้างเช็คและซอ่มเคร่ืองปรับ 24,374.00         24,374.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พระนครออโต้ 24,374.00          หจก.พระนครออโต้ 24,374.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.469/2561

อากาศฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

79 จ้างเตรียมข้อมลูใบอนญุาตขายยาฯ 40,000.00         40,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล แก้วประสทิธ์ 40,000.00          นายธนพล แก้วประสทิธ์ 40,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.470/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

80 จดัเก็บค าขอแก้ไขและรับ-สง่เอกสาร 27,000.00         27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00          นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.471/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

81 จ้างซอ่มวสัดอุปุกรณ์ส านักงาน 11,700.00         11,700.00         เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม 11,700.00          นายไพฑรูย์ ขนัถม 11,700.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.472/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

82 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 5,243.00           5,243.00           เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ 5,243.00            ร้านฐาปนีย์ แอร์ 5,243.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.475/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 เม.ย.2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

83 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 16,000.00         16,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส  คอมพิวเตอร์ 16,000.00          ร้าน เจเอส  คอมพิวเตอร์ 16,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.476/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 เม.ย.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 เชา่รถตู้พร้อมน า้มนัเชือ้เพลงิ (ลอ่ซือ้

ภาคใต้)

17,500.00 17,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงศ์  สาเหล้ เสนอ

ราคา 17,500.00 บาท

นายวฒิุพงศ์  สาเหล้ เสนอ

ราคา 17,500.00 บาท

มีมาตรฐานด้านความ

ปลอดภยั

ตจ 90/61 ลว. 29 มีนาคม 2561

2 จ้างบริการ สอบเทียบเคร่ืองชั่งน า้หนัก

ของกลางวตัถเุสพติด จ านวน 6 เคร่ือง

39,290.40 39,290.40  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ

ราคา 39,290.40 บาท

บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ

ราคา 39,290.40 บาท

เป็นการจ้างตอ่เน่ือง ตจ 91/61 ลว. 26 เมษายน 

2561

3 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 

เคร่ือง

3,210.00 3,210.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วิส  

เสนอราคา 3,210.00 บาท

ร้าน ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วิส  

เสนอราคา 3,210.00 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตจ 92/61 ลว. 27 เมษายน 

2561

4 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 25 กลอ่ง 97,500.00 97,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)  เสนอราคา

 97,500.00 บาท

บริษัท โฟทีก้า จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)  เสนอราคา 

97,500.00 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตซ 12/61 ลว. 27 เมษายน 

2561

5 ซือ้วสัดสุ านักงาน จ านวน 5 รายการ 

(ของกลาง)

91,900.00 91,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเจริญ เสนอราคา 

91,900.00 บาท

ร้าน ส.รุ่งเจริญ เสนอราคา 

91,900.00 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตซ 13/61 ลว. 30 เมษายน 

2561

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

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

วนัที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน…เมษำยน 2561................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนักอำหำร......................................



รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างท าสื่อ 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง แทมป์ สตดูิโอ 35,000 แทมป์ สตดูิโอ 35,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.583/61               5 

เมษายน 2561

2 จ้างลงพืน้ที่  -  -  -
ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -

ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -  -

บจ.อ.584/61               5 

เมษายน 2561

3 จ้างลงพืน้ที่  -  -  -
ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -

ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -  -

บจ.อ.585/61               5 

เมษายน 2561

4 จ้างลงพืน้ที่  -  -  -
ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -

ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -  -

บจ.อ.586/61               5 

เมษายน 2561

5
จ้างซอ่มและเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง

รถยนต์
13,365.37 13,365.37 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 13,365.37 บ.สยามพระราม5 13,365.37

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.587/61               5 

เมษายน 2561

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง นายกรนัย พิมพสรุกะ 5,400 นายกรนัย พิมพสรุกะ 5,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.588/61               18 

เมษายน 2561

7 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 2,782 2,782 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 2,782 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 2,782

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.589/61               18 

เมษายน 2561

8 จ้างลงพืน้ที่  -  -  -
ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -

ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -  -

บจ.อ.590/61               18 

เมษายน 2561

9 จ้างลงพืน้ที่ 200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 200,000 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 200,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.591/61               18 

เมษายน 2561

10 จ้างลงพืน้ที่ 280,000 280,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์ 280,000 มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์ 280,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.592/61               19 

เมษายน 2561

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

วันที่...21...เดือน...พฤษภำคม....พ.ศ...2561.................

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



11 จ้างลงพืน้ที่ 360,000 360,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 360,000 มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 360,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.593/61               26 

เมษายน 2561

12 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัญญา ถาวรพนัธุ์ 45,000 นางสาวรัญญา ถาวรพนัธุ์ 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.594/61               27 

เมษายน 2561

13 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 13,800 13,800 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 13,800 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 13,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.595/61               27 

เมษายน 2561

14 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง นายกรนัย พิมพสรุกะ 34,000 นายกรนัย พิมพสรุกะ 34,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.596/61               27 

เมษายน 2561

15 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 22,000 11,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศนัสนีย์ เหมือน

พิมพ์ทอง
11,000

นางสาวศนัสนีย์ เหมือนพิมพ์

ทอง
11,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.597/61               30 

เมษายน 2561

16 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันย์ชนก ดวงอปุะ 22,000 นางสาวธันย์ชนก ดวงอปุะ 22,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.598/61               30 

เมษายน 2561

17 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั บรรจง 40,000 นายฉตัรชยั บรรจง 40,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.599/61               30 

เมษายน 2561

18 จ้างงานตืดตัง้พืน้กระเบือ้ง 24,075 24,075 เฉพาะเจาะจง บ.อาชา 24,075 บ.อาชา 24,075

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.600/61               30 

เมษายน 2561

19 ซือ้หมึก 67,795.20 67,795.20 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์อ๊ิงค์ 67,795.20 บ.มิสเตอร์อ๊ิงค์ 67,795.20

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

         บซ.อ.41/61                  

18 เมษายน 2561

20
  ซือ้หมึก                   ห้องPost,           

    ห้องสถานที่
83,074.80 83,074.80 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์อ๊ิงค์ 83,074.80 บ.มิสเตอร์อ๊ิงค์ 83,074.80

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.42/61               18 

เมษายน 2561



21 ซือ้รถเข็นพืน้เหลก็4ล้อ 3,000.00 3000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวฒันาไพศาล 3000.00 หจก.แสงวฒันาไพศาล 3000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.43/61                  26 

เมษายน 2561

22 ซือ้เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 18,000.00 บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 18,000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.44/61                  26 

เมษายน 2561

23 ซือ้เคร่ืองโปรเจอเตอร์+จอรับภาพ 39,643.50 39,643.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 39,643.50 บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 39,643.50

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.45/61                  26 

เมษายน 2561

24 โทรศพัท์ตัง้โต๊ะ6เคร่ือง 4,611.30 4,611.30 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 4,611.30 ร้านคุ้มแก้ว 4,611.30

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.46/61                  26 

เมษายน 2561

25 ซือ้โต๊ะประชมุและเก้าอี ้ 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพฒันาครุภณัฑ์ 89,000.00 บ.ไทยพฒันาครุภณัฑ์ 89,000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.47/61                  26 

เมษายน 2561

26     เคร่ืองปรับอากาศ    3 เคร่ือง 130,200.00 130,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ 130,200.00 ร้านฐาปนีย์ แอร์ 130,200.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.48/61                  26 

เมษายน 2561

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษางานดา่น

อาหารและยา ท่าเรือกรุงเทพ
44,000                            44,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ์  หาญหทัยา 44,000               นายสมศกัดิ์  หาญหทัยา 44,000            

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.201/61 ลว. 24 เม.ย. 61

2
ซอ่มแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน

 3918
7,271.42 7,271.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วี.เค มอเตอร์ จ ากดั 7,271.12 บริษัท พี.วี.เค มอเตอร์ จ ากดั 7,271.12

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

         บจด.200/61         วนัที่ 

24 เม.ย. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     30     เดือน     เมษำยน    พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือ

จ้ำง



รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑ vdo presention เร่ือง อย. ๔.๐ ๙๙,๙๓๘ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ด จ ากดั ๙๙,๙๓๘ บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ด จ ากดั ๙๙,๙๓๘
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและเป็น

     บจ.พศ. ๑๐๖/๒๕๖๑     

วนัที่ ๔/๔/๒๕๖๑

๒ กระเป๋าใสเ่อกสาร ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จ ากดั ๒๕,๕๐๐ บ. เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จ ากดั ๒๕,๕๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและเป็น

ผู้ชนะการประกวดราคา

โดยได้คะแนนรวมสงูสดุ

     บจ.พศ. ๑๐๗/๒๕๖๑     

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๑

๓ วสัดสุ านักงาน ๒๕,๔๒๓ ๒๕,๔๒๓ เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า ๒๕,๔๒๓ ร้านกิจเจริญการค้า ๒๕,๔๒๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและเป็น

ผู้ชนะการประกวดราคา

โดยได้คะแนนรวมสงูสดุ

    บซ.พศ. ๑๐/๒๕๖๑     วนัที่

 ๑/๔/๒๕๖๑

๔ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๓๖,๔๑๕ ๓๖,๔๑๕ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๓๖,๔๑๕ ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๓๖,๔๑๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    บซ.พศ. ๑๑/๒๕๖๑     วนัที่

 ๙/๔/๒๕๖๑

๕
ผลติสื่อสิ่งพิมพ์โครงการเด็กไทย

บริโภคปลอดภยั ห่างไกลโรค NCDs
๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๑,๙๐๐,๐๐๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๑,๙๐๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

    สญัญาจ้างที่ ๔๑/๒๕๖๑      

 วนัที่ ๒๐/๒/๒๕๖๑

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน    เมษายน 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน..เมษายน...๒๕๖๑......

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

วนัที่…๓๐...เดือน....เมษายน......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ชือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 68,760.00 68,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ 68,760.00 นางสาวอารีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ 68,760.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.60/2561 ลว.3 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/892 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 83,760.00 83,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีมานันท์ กหุลาบเพ็ชรทอง 83,760.00 นางสาวธีมานันท์ กหุลาบเพ็ชรทอง 83,760.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.63/2561 ลว.3 เม.ย.60

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/895 ลว.18 มีค.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 54,600.00 54,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม 54,600.00 นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม 54,600.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.61/2561 ลว.3 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/893 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 57,570.00 57,570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แป้นกลม 57,570.00 นางสาวประภาพร แป้นกลม 57,570.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.56/2561 ลว.3 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/888 ลว.18เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพนูชุ บญุสงิห์ 30,000.00 นางสาวชมพนูชุ บญุสงิห์ 30,000.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.69/2561 ลว.3 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/890 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 73,860.00 73,860.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร อ ่าออ่น 73,860.00 นางสาวพิไลพร อ ่าออ่น 73,860.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.58/2561 ลว.3 เม.ย 61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/891 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 71,640.00 71,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรินทร์ โสภณ 71,640.00 นางสาวไพรินทร์ โสภณ 71,640.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.59/2561 ลว.3เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/887 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 91,560.00 91,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา บญุวิทย์ 91,560.00 นางสาวพิชญา บญุวิทย์ 91,560.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.57/2561 ลว.3 เม.ย.61

(ช่ือหน่วยงาน)     กอง สง่เสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

วนัที่     30     เดือน   เมษายน     พ.ศ.  2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ตกลงซือ้หรือจ้ำง



 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/887 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 74,820.00 74,820.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 74,820.00 นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ 74,820.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.65/2561 ลว.3เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/897 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 85,320.00 85,320.00 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ขมุเอม 85,320.00 นายส าราญ ขมุเอม 85,320.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.66/2561 ลว.3 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/898 ลว.18 เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ 91,800.00 นายณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ 91,800.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.68/2561 ลว.3 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/900 ลว.18เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ 45,900.00 นายพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ 45,900.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.67/2561 ลว.3เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/899 ลว.18เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 65,790.00 65,790.00 เฉพาะเจาะจง นายสเุมธา บญุประเสริฐ 65,790.00 นายสเุมธา บญุประเสริฐ 65,790.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.62/2561 ลว.3เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/894 ลว.18เมย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 56,610.00 56,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอศลัยา รอดจีรา 56,610.00 นางสาวอศลัยา รอดจีรา 56,610.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.64/2561 ลว.3 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม สธ.1006.1/896 ลว.18 เมย.61

15 เบิกเงินคา่จ้างถา่ยเอกสารและเข้าเลม่ 32,900.00 32,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 32,900.00 บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 32,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน สธ.1006.1/730 23 เมย.61

ตามเง่ือนไขก าหนด คบจ.55/2561 ลว.3 มี.ค.61

16 จ้างบ ารงรักษาและปรับปรุงข้อมลูระบบ 50,000 50000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Fusion Solution Co.,Ltd. 50,000.00 Fusion Solution Co.,Ltd. 50,000.00 ผู้ มีประสบการณ์เหมาะสม คบจ.71/2561

บรหารข้อมลูประวตัิพนักงานเจ้าหน้าที่ กบัลกัษณะงาน 27-เม.ย.-61

(Officer Profile Management)



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัง้แตง่เดือนพฤษภาคม 2561 ถงึ

กนัยายน 2561/ 5งวด

17 ซือ้วสัดสุ านักงาน 46,111.65 46,111.65 เฉพาะจงเจาะ กิจเจริญการค้า 46,111.65 กิจเจริญการค้า 46,111.65  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.12/2561 ลว.23 เม.ย.61

 - เสนอราคาเหมาะสม

18 ซือ้กระเป๋าใสเ่อกสาร 51,300.00 51,300 เฉพาะจงเจาะ บ. เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากดั 51,300 บ. เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากดั 51,300  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.11/2561 ลว.11 เมย.61

จ านวน 180 ใบ (ส ำนักงำนใหญ่) (ส ำนักงำนใหญ่)  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 86,500.00         86,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเจเอสคอมพิวเตอร์

เสนอราคา 58,000 บาท

ร้านเจเอสคอมพิวเตอร์

วงเงิน 58,000 บาท
มีคณุภาพและบริการดี

ใบสัง่จ้างที่ บซส.9/2561

ลว. 20 เม.ย.61

2 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายณฏัฐพล  ยอดด าเนิน

เสนอราคา 31,500 บาท

นายณฏัฐพล  ยอดด าเนิน

วงเงิน 31,500 บาท

ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 102/2561 

ลว. 2 เม.ย.61

3 เชา่ห้องประชมุ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
แฟนตาซีรีสอร์ท

เสนอราคา 15,000 บาท

แฟนตาซีรีสอร์ท

วงเงิน 15,000 บาท

คณุลกัษณะของงานจ้าง

ตรง

กบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.103/2561 

ลว. 11 เม.ย.61

4 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสภุคัพงษ์  ผลสวสัดิ์

เสนอราคา 75,000 บาท

นายสภุคัพงษ์  ผลสวสัดิ์

วงเงิน 75,000 บาท

ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 105/2561 

ลว. 25 เม.ย.61

แบบ สขร. 1

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2561

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ ......30.... เดือน ...เมษำยน  พ.ศ.  2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่      เดือน  เมษำยน พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างท าตรายาง  10 รายการ 2,540.00           2,540.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ จ้าง  ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ภายในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 48/2561

เสนอราคา  2,540  บาท ในวงเงิน  2,540 บาท ลว. 17 เม.ย.61

2 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 10 รายการ 56,400.00         56,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณรัตน์ ขนุมิน จ้าง นส.พรรณรัตน์ ขนุมิน วงเงินในงบประมาณ บจ.ว. 49/2561

เสอนราคา 56,400 บาท ในวงเงิน 56,400 บาท ลว. 25 เมย.61

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 128,220.00 128,220.00 จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกวรรณ หน่อนาค นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   33/2561

เสนอราคา 128,220 บาท ราคาจ้าง  128,220 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

2 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 46,680.00         46,680.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายเอกชยั ลลีาเรืองรอง นายเอกชยั ลลีาเรืองรอง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  34/2561

เสนอราคา 46,680 บาท ราคาจ้าง   46,680 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

3 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 90,960.00         90,960.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกศิมล รอดแฟง นางสาวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   35/2561

เสนอราคา 90,960 บาท ราคาจ้าง  90,960 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

4 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 91,680.00         91,680.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวเกศรา เกิดชว่ง นางสาวเกศรา เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   36/2561

เสนอราคา  91,680 บาท ราคาจ้าง  91,680 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

5 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 84,720.00         84,720.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวสริิญาพร โนนน้อย นางสาวสริิญาพร โนนน้อย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   37/2561

เสนอราคา 84,720 บาท ราคาจ้าง  84,720 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

6 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 50,250.00         50,250.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวนิตยา นิลทะสงิห์ นางสาวนิตยา นิลทะสงิห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   38/2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน.......มกรำคม 2561..................

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.)......

วันที่...30....เดือน..เมษำยน..พ.ศ....2561...

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือ

จ้ำง



เสนอราคา  52,250 บาท ราคาจ้าง  52,250 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

7 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 76,200.00         76,200.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกานต์รวี มัง่มี นางสาวกานต์รวี มัง่มี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   39/2561

เสนอราคา 76,200 บาท ราคาจ้าง  76,200 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

8 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 

76,500.00         76,500.00         

จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวอจัฉราภรณ์ รัตนปรีดา นางสาวอจัฉราภรณ์ รัตนปรีดา  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   40/2561

เสนอราคา  76,500 บาท ราคาจ้าง  76,500 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

9 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 73,500.00         73,500.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางปาริดา ปาสานะเต นางปาริดา ปาสานะเต  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   41/2561

เสนอราคา  73,500 บาท ราคาจ้าง  73,500 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

10 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 71,400.00         71,400.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวจฑุารัตน์ เทียมพวง นางสาวจฑุารัตน์ เทียมพวง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   42/2561

เสนอราคา  71,400 บาท ราคาจ้าง  71,400 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

11 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 61,200.00         61,200.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวศิวาพร ทองดี นางสาวศิวาพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   43/2564

เสนอราคา  61,200 บาท ราคาจ้าง  61,200 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

12 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 73,800.00         73,800.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสรรบญุ  แก้วประพนัธ์ นายสรรบญุ  แก้วประพนัธ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   44/2561

เสนอราคา  73,800 บาท ราคาจ้าง  73,800 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

13 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 60,000.00         60,000.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวจนัทร์พร  ย้วยความดี นางสาวจนัทร์พร  ย้วยความดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   45/2561

เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง  60,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

14 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 60,000.00         60,000.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายภาณ ุวงศ์รัตนโชคชยั นายภาณ ุวงศ์รัตนโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   46/2561

เสนอราคา 60,000 บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561

กองสง่เสริมการประกอบการผลติภณัฑ์สขุภาพ

วนัที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

สรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561



ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1  จ้างจดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกบัเอกสารการเบิกจา่ยเงิน

23,400.- บาท 23,400.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาที่เสนอ 23,400.- บาท

น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาที่จ้าง 23,400.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 48/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

2 จ้างจดัท างานด้านการบริหารและ

บริการของศนูย์บริการฯ และศนูย์ให้

ค าปรึกษา ผลติภณัฑ์สขุภาพ

95,950.- บาท 95,950.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่เสนอ 95,950.- บาท

นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่จ้าง 95,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 49/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

3
จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

70,710.- บาท 70,710.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา  วีรแพทยโกศล

ราคาที่เสนอ 70,710.- บาท

น.ส.ศิรประภา  วีรแพทยโกศล

ราคาที่จ้าง 70,710.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 50/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

4 จ้างจดัท างานเอกสารและตรวจสอบ

เก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

71,437.- บาท 71,437.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง  น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนันท์

ราคาที่เสนอ 71,437.- บาท

 น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนันท์

ราคาที่จ้าง 71,437.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 51/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

5 จ้างจดัท างานด้านพฒันาระบบบริหาร

และจดัท าเอกสารเบือ้งต้นเก่ียวกบัการ

เบิกจา่ยเงิน

69,870.- บาท 69,870.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยา

นันต์

ราคาที่เสนอ 69,870.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยา

นันต์

ราคาที่จ้าง 69,870.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 52/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

6 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

58,290.- บาท 58,290.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัลยา พนัธุโพธ์ิ

ราคาที่เสนอ 58,290.- บาท

น.ส.วลัลยา พนัธุโพธ์ิ

ราคาที่จ้าง 58,290.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 53/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

7 จ้างจดัท างานด้านธุรการและ

ตรวจสอบวสัด ุครุภณัฑ์

38,280.- บาท 38,280.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง  นายลลติ  อยู่เยน็

ราคาที่เสนอ 38,280.- บาท

 นายลลติ  อยู่เยน็

ราคาที่จ้าง 38,280.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 54/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

8 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และ

ให้บริการข้อมลู

32,250.- บาท 32,250.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บญุยาพร เช่ียวธัญกรรม 

ราคาที่เสนอ 32,250.- บาท

น.ส.บญุยาพร เช่ียวธัญกรรม 

ราคาที่จ้าง 32,250.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 55/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

9 จ้างจดัท าข้อมลูและสบืค้นข้อมลูยา 81,600.- บาท 81,600.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี 

ราคาที่เสนอ 81,600.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี

ราคาที่จ้าง 81,600.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 56/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

10 จ้างจดัท าข้อมลูทะเบียนต ารับยาแบบ 

e-submission

57,900.- บาท 57,900.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาที่เสนอ 57,900.- บาท

น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาที่จ้าง 57,900.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 57/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัลอืกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง



11 จ้างเหมาบริการท าข้อมลูในการ

ด าเนินการเพ่ือสนับสนนุผลติภณัฑ์

สขุภาพที่เป็นนวตักรรม

42,450.- บาท 42,450.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภชัสรณ์  กามะ

ราคาที่เสนอ 42,450.- บาท

น.ส.นันณภชัสรณ์  กามะ

ราคาที่จ้าง 42,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 58/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

12 จ้างจดัท าข้อมลูและเอกสาร

ประกอบการประชมุ

36,950.- บาท 36,950.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกนรินทร์  ยอดอินทร์

ราคาที่เสนอ 36,950.- บาท

นายเอกนรินทร์  ยอดอินทร์

ราคาที่จ้าง 36,950.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 59/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

13 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารการประชมุ

27,450.- บาท 27,450.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสริวิชญ์ สทุธิประภา

ราคาที่เสนอ 27,450.- บาท

นายสริวิชญ์ สทุธิประภา

ราคาที่จ้าง 27,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 60/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

14 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินยา และ

ทบทวนข้อมลูด้านยา

120,000.- บาท 120,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาที่เสนอ 120,000.- บาท

นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาที่จ้าง 120,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 61/๒๕๖๑

5 เม.ย.61

15 จ้างจดัท าข้อเสนอระบบต้นแบบของ

การอนญุาตผลติภณัฑ์เคร่ืองมือแพทย์

ระหวา่งวิจยัในระยะต้น

500,000.- บาท 500,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัมหิดล

ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท

มหาวิทยาลยัมหิดล

ราคาที่จ้าง 500,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 62/๒๕๖๑

9 เม.ย.61

16 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือพฒันาระบบ

สารสนเทศของผลติภณัฑ์สขุภาพ

66,000.- บาท 66,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนทศัน์ ไทยธนวฒัน์

ราคาที่เสนอ 66,000.- บาท

นายธนทศัน์ ไทยธนวฒัน์

ราคาที่จ้าง 66,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 63/๒๕๖๑

9 เม.ย.61

17 จ้างจดัท าข้อเสนอในการพฒันา

ระบบงานบริการและระบบบริหาร

ราชการ

100,000.- บาท 100,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิรัตน์ เตียสวุรรณ

ราคาที่เสนอ 100,000.- บาท

นายนิรัตน์ เตียสวุรรณ

ราคาที่จ้าง 100,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 64/๒๕๖๑

19 เม.ย.61

18 จ้างพิมพ์กระดาษ Certificate 489,525.- บาท 489,525.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้

 พริน้ท์ติง้ จ ากดั

ราคาที่เสนอ 489,525.- บาท

บริษัท จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้

พริน้ท์ติง้ จ ากดั

ราคาที่จ้าง 489,525.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 65/๒๕๖๑

19 เม.ย.61

19 จ้างท าม่านม้วน 88,810.- บาท 88,810.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 จ ากดั

ราคาที่เสนอ 88,810.- บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์  

จ ากดั

ราคาที่จ้าง 88,810.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 25/๒๕๖๑

20 เม.ย.61

20 จ้างท าตรายาง 2,578.- บาท 2,578.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธาราลกัษม์ ซพัพลาย

 จ ากดั

ราคาที่เสนอ 2,578.- บาท

บริษัท ธาราลกัษม์ ซพัพลาย 

จ ากดั

ราคาที่จ้าง 2,578.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 66/๒๕๖๑

27 เม.ย.61



21 จ้างขนย้ายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน

และอ่ืนๆ

60,000.- บาท 60,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์มฟู จ ากดั

ราคาที่เสนอ 60,000.- บาท

บริษัท สตาร์มฟู จ ากดั

ราคาที่จ้าง 60,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 26/๒๕๖๑

27 เม.ย.61

22 จ้างท าข้อมลูเพ่ือสนับสนนุการ

ด าเนินการให้ค าแนะน าผลติภณัฑ์

สขุภาพ

41,640.- บาท 41,640.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาภรณ์  เดชคง

ราคาที่เสนอ 41,640.- บาท

น.ส.ชนาภรณ์  เดชคง

ราคาที่จ้าง 41,640.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 68/๒๕๖๑

27 เม.ย.61

23

จ้างท าข้อมลูเพ่ือสนับสนนุการขึน้

ทะเบียนต ารับยาแบบอิเลก็ทรอนิกส์

43,050.- บาท 43,050.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สรวีย์  ปวีณด ารง

ราคาที่เสนอ 43,050.- บาท

น.ส.สรวีย์  ปวีณด ารง

ราคาที่จ้าง 43,050.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 69/๒๕๖๑

27 เม.ย.61

24 ซือ้วสัดทุี่ใช้ในการอบรม 9,202.- บาท 9,202.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 9,202.- บาท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั 

ราคาที่ซือ้ 9,202.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

สสผ.ซ 4/๒๕๖๑

27 เม.ย.61


