
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างท าตรายาง 503.39                   503.39                 เฉพาะเจาะจง  หจก.พรลาภพฒัน

ภณัฑ์

ราคา 503.39 บาท

 หจก.พรลาภพฒันภณัฑ์

ราคา 503.39 บาท

หลกัเกณฑ์ราคาและ

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่

เป็นมาตรฐาน

       ตสน.จ.7/2562        ลว. 28 

สิงหาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 เชา่รถตู้ 2,000.000              2,000/1วนั เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000.00 นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000.00                  มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที่ สธ 1014/330

ลงวนัที่ 16 ส.ค. 62

2 บ ารุงรักษาเคร่ืองฟอก 1,498.00                1,498.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.เอ.คิว มาเก็ตติง้ จ ากดั 1,498.00                บริษัท อี.เอ.คิว มาเก็ตติง้ จ ากดั 1,498.00                  มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที่ สธ 1014/336

ลงวนัที่ 16 ส.ค. 62

3 วสัดสุ านักงาน 4,782.90                4,783                   เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 4,782.90                ร้านคุ้มแก้ว 4,782.90                  มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 11/2562 

ลงวนัที่ 16 ส.ค. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างฝึกอบรมการป้องกนัและ 28,676.-บาท 28,676.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั 28,676.-บาท บริษัท รักษาความปลอดภยั 28,676.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 244/2562

ระงบัอคัคีภยั คทัส์ฯ คทัส์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ส.ค. 2562

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 4 กันยำยน 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2562                                

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

วันที่ 3 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน

วันที่ 3 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 เชา่พืน้ที่ฝากเก็บเอกสาร 39,157.71 บาท 39,157.71 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 39,157.71 บาท บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 39,157.71 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 245/2562

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างติดตัง้ทางชะลอความเร็ว 19,260.-บาท 19,260.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 19,260.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 19,260.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 246/2562

เข้าจอดส านักงานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพร การะเกตุ 18,000.-บาท น.ส.ประภาพร การะเกตุ 18,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 247/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างรถบสัฯ (ชมรมจริยธรรม 16,000.-บาท 16,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท คณายนต์ เบสท์ 16,000.-บาท บริษัท คณายนต์ เบสท์ 16,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 248/2562

อย.) แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างพิมพ์หนังสอืฯ 16,000.-บาท 16,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์สวย จ ากดั 16,000.-บาท บริษัท พิมพ์สวย จ ากดั 16,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 249/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างปรับปรุงทาสอีาคาร 198,485.-บาท 198,485.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 198,485.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 198,485.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 250/2562

ส านักงานฯ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

8 ซือ้เคร่ืองปรับอากาศ แบบ 499,690.-บาท 499,690.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โด คลู เอ็นจิเนียร่ิง 499,690.-บาท หจก. โด คลู เอ็นจิเนียร่ิง 499,690.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 68/2562

แยกสว่น ขนาด 240,000 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ส.ค. 2562

BTU 1 ชดุ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 ซือ้พดัลมโคจร ขนาด 18 นิว้ 42,500.-บาท 42,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 42,500.-บาท นายพงศกร เรืองมาก 42,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 70/2562

จ านวน 15 เคร่ืองฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศประจ าปีงบประมาณ 20,800 20,800 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.178/62

พ.ศ.2562 เสนอราคา 20,800 บาท ราคาจ้าง 20,800 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  2 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.179/62

เสนอราคา 3,500 บาท ราคาจ้าง 3,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  7 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2562

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน สงิหาคม 2562

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้างท ากระเป๋าใสเ่อกสาร 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางจนัทรารัตน์ เชยกลิ่นเทศ นางจนัทรารัตน์ เชยกลิ่นเทศ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.180/62

เสนอราคา 12,000 บาท ราคาจ้าง 12,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  16 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศประจ าปีงบประมาณ 45,900 45,900 เฉพาะเจาะจง นายมฮูดัหมดั เอียดหดั นายมฮูดัหมดั เอียดหดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.181/62

พ.ศ.2562 เสนอราคา 45,900 บาท ราคาจ้าง 45,900 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  22 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างถา่ยเอกสาร (ใช้เงิน who) 5,108.18 5,108.18 เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปป๊ี 1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.182/62

เสนอราคา 5,108.18 บาท ราคาจ้าง 5,108.18 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  22 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศประจ าปีงบประมาณ 13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.183/62

พ.ศ.2562 เสนอราคา 13,200 บาท ราคาจ้าง 13,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  22 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 เชา่ห้องประชมุ 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.184/62



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคา 21,000 บาท ราคาจ้าง 21,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  22 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 ซือ้วสัดสุ านักงาน 19,532.85              19,532.85            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.185/62

เสนอราคา 19,532.85 บาท ราคาจ้าง 19,532.85 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  22 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างถา่ยภาพผู้บริหาร อย.ประจ าปีงบ 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน คมสนัสตดูิโอ 8 ร้าน คมสนัสตดูิโอ 8 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.186/62

ประมาณ พ.ศ.2562 เสนอราคา 25,000 บาท ราคาจ้าง 25,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  23 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่จดหมายขา่วฯ 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจงนายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.187/62

เสนอราคา 16,000 บาท ราคาจ้าง 16,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  28 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่วารสารอาหารและยา 8,892 8,892 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.188/62

ให้ทางไปรษณีย์ เสนอราคา 8,892 บาท ราคาจ้าง 8,892 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  28 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 จ้างถา่ยเอกสารและเข้าเลม่แผนบริหาร 7,960.80                7,960.80              เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปป๊ี 1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.189/62

ความตอ่เน่ือง เสนอราคา 7,960.80 บาท ราคาจ้าง 7,960.80 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  29 สิงหาคม 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ากดั บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 15 /2562

กองควบคมุวตัถเุสพติด ราคาที่เสนอ 54,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 54,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ฯ)วนัที่ 6 สิงหาคม 2562

2 ซือ้เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 58,500 58,500 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก นายพงศกร เรืองมาก มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 16 /2562

ราคาที่เสนอ 58,500 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 58,500 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ฯ)วนัที่  9 สิงหาคม 2562

3 จ้างซอ่มเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก นายพงศกร เรืองมาก มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่จ้าง เลขที่ บจ.ศ. 51 /2562

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 9,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที่ 14 สิงหาคม 2562

4 จ้างเชา่รถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมคนขบัรถ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาชนัธ์ นายฉลอง สมัมาชนัธ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่จ้าง เลขที่ บจ.ศ. 52 /2562

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ วนัที่ 16 สิงหาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนสงิหาคม  2562

ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ

วนัที่ 31 สงิหาคม  2562

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่

และราคาที่เสนอ
ตกลงซือ้หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 จ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิล ท ูจ ากดั บริษัท ฟิล ท ูจ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่จ้าง เลขที่ บจ.ศ. 53 /2562

ศนูย์ข้อมลูขา่วสารของราชการ ราคาที่เสนอ 150,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 150,000 บาท ภา่ยในวงเงินงบประมาณ (งบกลาง)วนัที่ 26 สิงหาคม 2562

6 จ้างโครงการพฒันาระบบใบอนญุาตและ 5,950,000 6,000,000 คดัเลอืก บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลเิคชั่น บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลเิคชั่น มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมสญัญาจ้าง เลขที่ 53/2562

ระบบรายงานประจ าเดือน/ประจ าปี จ ากดั จ ากดั ภายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ฯ)วนัที่ 7 สิงหาคม 2562

ส าหรับกญัชาที่น ามาใช้ประโยชน์ทาง ราคาที่เสนอ 6,000,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 5,950,000 บาท

ทางการแพทย์และงานวิจยัของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ านักงาน

ประกอบการประชมุ

6,500.00 6,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ภสัธ

นันทน์     เสนอราคา 

๖,๕๐๐ บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ภสัธ

นันทน์     เสนอราคา 

๖,๕๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๔/๒๕๖๒         ลว. ๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

2 ขออนมุตัิจดัจ้างถา่ยเอกสาร

ประกอบการประชมุ

1,000.00 1,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอ

ราคา ๑,๐๐๐ บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอราคา

 ๑,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๒/๒๕๖๒        ลว. ๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

๓ ขออนมุตัิจดัจ้างรถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนักงานขบัรถ

50,400.00 50,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ 

เสนอราคา ๕๐,๔๐๐ 

บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ 

เสนอราคา ๕๐,๔๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๓/๒๕๖๒        ลว. ๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจดัจ้างรถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนักงานขบัรถ

6,500.00 6,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ 

เสนอราคา ๖,๕๐๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ 

เสนอราคา ๖,๕๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๔/๒๕๖๒        ลว. ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

5 ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสาร

ประกอบการประชมุ

3,055.20 3,055.20  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอ

ราคา ๓,๐๕๕.๒๐ บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอราคา

 ๓,๐๕๕.๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๕/๒๕๖๒        ลว. ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 256๒ 

ช่ือหน่วยงาน......ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์.......

วนัที่  ๕ เดือน กนัยายน พ.ศ. 256๒

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 ขออนมุตัิด าเนินการเก่ียวกบั

รถยนต์ตู้  หมายเลขทะเบียน นง

 6617

6,712.11 6,712.11  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5

 จ ากดั    เสนอราคา 

๖,๗๑๒.๑๑ บาท

บริษัท สยามพระราม 5 

จ ากดั    เสนอราคา 

๖,๗๑๒.๑๑ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๖/๒๕๖๒        ลว. ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

๗ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสาร

ประกอบการประชมุ

3,000.00 3,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอ

ราคา ๓,๐๐๐ บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอราคา

 ๓,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๗/๒๕๖๒        ลว. ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

๘ ขออนมุตัิจ้างซอ่มพร้อม

เปลี่ยนฝารองนั่งโถสขุภณัฑ์

6,794.50 6,794.50               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชาเอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั เสนอราคา

 ๖,๗๙๔.๕๐ บาท

บริษัท อาชาเอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ากดั เสนอราคา 

๖,๗๙๔.๕๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๘/๒๕๖๒        ลว. ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๒

9 ขออนมุตัิจดัจ้างพิมพ์หนังสอื 28,999.14 28,999.14             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.พี. 12 

ซพัพลายแอนด์เซอร์วิส

 จ ากดั เสนอราคา 

๒๘,๙๘๖.๓๐ บาท

บริษัท เอส.ดี.พี. 12 ซพั

พลายแอนด์เซอร์วิส จ ากดั 

เสนอราคา ๒๘,๙๘๖.๓๐ 

บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๙/๒๕๖๒        ลว. ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔

10 ขออนมุตัิเชา่สถานที่จดัเก็บ

เอกสาร

12,694.50 12,694.50             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงั

เอกสาร จ ากดั เสนอ

ราคา ๑๒,๖๙๔.๕๐ 

บาท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร

 จ ากดั เสนอราคา 

๑๒,๖๙๔.๕๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๐/๒๕๖๒        ลว. ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและ วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รายงานผลการพิจารณาและ 2,315.00                2,315.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาริชย์ 2,315.00                ร้าน จ.ช่ืนพาริชย์ 2,315.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1541

อนมุตัิจ้าง เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วันที่  31   สิหำคม  2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 รายงานผลการพิจารณาและ 3,249.00                3,249.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 3,249.00                ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 3,249.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1542

อนมุตัิถา่นเอกสาร เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ส.ค. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 รายงานผลการพิจารณาและอนมุตัิ 4,494.00                4,494.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนี  แอร์เซอร์วิส 4,494.00                ร้านฐาปนี  แอร์เซอร์วิส 4,494.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1552

ขอจ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 รายงานผลการพิจารณาและอนมุตัิ 722.25                   722.25                 เฉพาะเจาะจง บจ. สยามพระราม 5 722.25                   บจ. สยามพระราม 5 722.25                     มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1573

จ้างซอ่มรถ นง 5821 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27 ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 รายงานผลการพิจารณาและอนมุตัิ 1,500.00                1,500.00              เฉพาะเจาะจง 1,500.00                -                                   1,500.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1582

ซอ่มคอมฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28   ส.ค.  62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 รายงานผลการพิจารณาและอนมุตัิ 4,000.00                4,000.00              เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 4,000.00                นายกรณยั พิมพสรุกะ 4,000.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1573

เชา่รถตู้ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26   ส.ค.  62

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินขจ้อมลู 78,000.00              78,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00              น.ส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 738/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างด าเนินงานบนัทึกข้อมลูงานฯ 19,000.00              19,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส. เพ็ญศิริ  กิจสมัติภาพ 19,000.00              น.ส. เพ็ญศิริ  กิจสมัติภาพ 19,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 739/2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างจดัท าหนังสอืเวียนและเอกสารฯ 15,000.00              15,000.00            เฉพาะเจาะจง นส. ชนัตถา สวุรรณสนิธุ์ 15,000.00              นส. ชนัตถา สวุรรณสนิธุ์ 15,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 740/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างปรับปรุงและถา่ยโอนข้อมลูทะเบียนยา200,000.00            200,000.00          เฉพาะเจาะจง บจ. เอฟเอ ซิส เต็ม แอนด์ 200,000.00            บจ. เอฟเอ ซิส เต็ม แอนด์ 200,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 741/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างจดัท าฐานข้อมลูรายงานการผลติฯ 55,000.00              55,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 55,000.00              น.ส. ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 55,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 742/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างจดัท าหนังสอืเวียนและเอกสารฯ 15,000.00              15,000.00            เฉพาะเจาะจง นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ 15,000.00              นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ 15,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 743/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จดัจ้างรถตู้ โดยสาร 30,000.00              30,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ทีแมน เซอร์วิส 30,000.00              หจก. ทีแมน เซอร์วิส 30,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 744/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 ขอจ้างถา่ยเอกสาร 12,254.40              12,254.40            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 12,254.40              ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 12,254.40                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 745/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

15 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานธุรการ 12,660.00              12,660.00            เฉพาะเจาะจง นายวีวิศ มขุศรี 12,660.00              นายวีวิศ มขุศรี 12,660.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 746/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 21  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างจดัสง่หนังสอืเวียน 50,000.00              50,000.00            เฉพาะเจาะจง นายธีรพล  อาภาสนุันท์ 50,000.00              นายธีรพล  อาภาสนุันท์ 50,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 747/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 7,383.00                7,383.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนี แอร์เซอร์วิส 7,383.00                ร้านฐาปนี แอร์เซอร์วิส 7,383.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 749/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างท าป้าย 12,305.00              12,305.00            เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา 12,305.00              บจ. อาชา 12,305.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 750/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 27  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างท าตรายางและป้าย 10,205.00              10,205.00            เฉพาะเจาะจง จ. ช่ืนพาณิชย์ 10,205.00              จ. ช่ืนพาณิชย์ 10,205.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 752/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างขนย้ายครุภณัฑ์ 50,000.00              50,000.00            เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม 50,000.00              นายไพฑรูย์ ขนัถม 50,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 753/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

21 จ้างท าพืน้ 231,762.00            231,762.00          เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา 231,762.00            บจ. อาชา 231,762.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 754/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30  ส.ค.  2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 19,367.00 19,367.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีแอนด์เจฟรีเวย์เท

รดดิง้จ ากดั

19,367.00 บ.พีแอนด์เจฟรีเวย์เทรดดิง้

จ ากดั

19,367.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 17/62 ลว. 1 สค. 62

2
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมลู

 (15 สค.-20 กย.62)

16,200.00 16,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นส.ธณญัญา  ขนัทอง 16,200.00 นส.ธณญัญา  ขนัทอง 16,200.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 102/62 ลว. 2 สค. 62

3
เชา่รถตู้พร้อมน า้มนัเชือ้เพลงิ 20,000.00 20,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนายทุธ  ป้อมเลย 20,000.00 นายธนายทุธ  ป้อมลอย 20,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 103/62 ลว. 2 สค. 62

4
เชา่รถบสัปรับอากาศ จ านวน 2

 คนั

48,000.00 48,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์เจริญแทรเวล 

2007

48,000.00 บ.ทรัพย์เจริญแทรเวล 2007 48,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 104/62 ลว. 7 สค. 62

5

เชา่ห้องประชมุและเคร่ือง LCD

 (21-23 สค.62)

10,000.00 10,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ฮอสพิทลั

ลติีส้ยาม(จีบีอาร์)

10,000.00 บ.ไพโอเนียร์ฮอสพิทลัลติี ้

สยาม(จีบีอาร์)

10,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 105/62 ลว. 7 สค. 62

6
ซือ้วสัดสุ านักงาน ของกลาง 78,000.00 78,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเจริญ 78,000.00 ร้าน ส.รุ่งเจริญ 78,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 18/62 ลว. 14 สค. 62

7
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กพ

 1505 นบ

18,977.52 18,977.52  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสนัพระราม

 5 จ ากดั

18,977.52 บ.สยามนิสสนัพระราม 5 

จ ากดั

18,977.52 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 106/62 ลว. 14 สค. 62

8
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ นง

6869 นบ

17,307.25 17,307.25  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสนัพระราม

 5 จ ากดั

17,307.25 บ.สยามนิสสนัพระราม 5 

จ ากดั

17,307.25 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 107/62 ลว.14 สค. 62

9
จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์โน๊ตบคุ 

ต.1/60 NB

3,500.00 3,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์ 3,500.00 ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์ 3,500.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 108/62 ลว. 14 สค.62

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

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

วนัที่......เดือน ........................ พ.ศ. 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10

จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ ต

3/50อ., มยส.32/53อ, มยส.

34/53อ, มยส.41/53อ,มยส.

52/53อ.

6,805.20 6,805.20  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์แอร์เซอร์วิส 6,805.20 ร้านฐาปนีย์แอร์เซอร์วิส 6,805.20 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 109/62 ลว. 20 สค. 62

11
ซือ้กระเป๋าใสเ่อกสาร 14,400.00 14,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นัทนิต แบ๊กฮ้าส์ 14,400.00 หจก.นัทนิต แบ๊กฮ้าส์ 14,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 19/62 ลว. 21 สค. 62

12
จ้างท าตรายาง 13,105.00 13,105.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 13,105.00 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 13,105.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 110/62 ลว. 29 สค. 62

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 2,728.50 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 2,728.50
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.726/62              5 สิงหาคม 

2562

2
จ้างงานย้ายรางหลอดไฟและ

ซอ่มเพดาน
55,800 55,800 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 55,800 จ้างซอ่มคอมฯ 55,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.727/62              5 สิงหาคม 

2562

3 จ้างซอ่มคอมฯ 4815.00 4815.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ 4815.00 บ.ซนัไชน์ 4815.00
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.728/62              5 สิงหาคม 

2562

4 จ้างซอ่มห้องน า้ 13,268 13,268 เฉพาะเจาะจง บ.อาชา 13,268 บ.อาชา 13,268
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.729/62              7 สิงหาคม 

2562

5 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิจิตรา แสวงโคตร 22,500 น.ส.วิจิตรา แสวงโคตร 22,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.730/62              14 สิงหาคม

 2562

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......สิงหำคม.........2562................................

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

วันที่...30.......เดือน……สิงหำคม.............พ.ศ..............2562..............

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัญาพชัร มีรอด 22,500 น.ส.กญัญาพชัร มีรอด 22,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.731/62              14 สิงหาคม

 2562

7 จ้างเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง 1,700.23 1,700.23 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 1,700.23 บ.สยามพระราม5 1,700.23
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.732/62              16 สิงหาคม

 2562

8 จ้างท าป้ายและตรายาง 4,445 4,445 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 4,445 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 4,445
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.733/62              19 สิงหาคม

 2562

9 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.มะลวิลัย์ แกน่

จรรยา
15,000.00 น.ส.มะลวิลัย์ แกน่จรรยา 15,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.734/62              19 สิงหาคม

 2562

10
จ้างประชาสมัพนัธ์การเลอืก

ซือ้บริโภคผลติภณัฑ์อาหาร
246,100.00 246,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ อารีย์ มีเดีย จก. 246,100.00 บ.เดอะ อารีย์ มีเดีย จก. 246,100.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.735/62              19 สิงหาคม

 2562

11 จ้างซอ่มเคร่ืองพิมพ์ 4,494 4,494 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ 4,494 บ.ซนัไชน์ 4,494
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.736/62              21 สิงหาคม

 2562

12 จ้างซอ่มคอมฯ 5,136 5,136 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ 5,136 บ.ซนัไชน์ 5,136
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.737/62              22 สิงหาคม

 2562

13 จ้างรภโดยสารปรับอากาศ2ชัน้ 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง
บ.คณายนต์ เบสท์ แทร

เวิล เซอร์วิส จ ากดั
48,000

บ.คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล 

เซอร์วิส จ ากดั
48,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.738/62              23 สิงหาคม

 2562

14 จ้างเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง 2,255.03 2,255.03 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า 2,255.03 บ.โตโยต้า 2,255.03
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.739/62              23 สิงหาคม

 2562

15 จ้างซอ่มเคร่ืองปริน้ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเอส คอมฯ 2,500.00 ร้านเจเอส คอมฯ 2,500.00
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.740/62              23 สิงหาคม

 2562

16 จ้างท าเลม่คู่มือ LODING 76,277 76,277 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ทหารผา่นศกึ 76,277 โรงพิมพ์ทหารผา่นศกึ 76,277
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.741/62              23 สิงหาคม

 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

17
จ้างซอ่มประตแูละเก็บสายไฟ

ห้อง420
18,725 18,725 เฉพาะเจาะจง บ.อาชา 18,725 บ.อาชา 18,725

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.742/62              23 สิงหาคม

 2562

18 จ้างเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง 2,255.03 2,255.03 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า 2,255.03 บ.โตโยต้า 2,255.03
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.743/62              27 สิงหาคม

 2562

25 ซือ้วสัดคุอมฯ 85,220.00 85,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิบลูกิจ 85,220.00 บ.วิบลูกิจ 85,220.00
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.59/62                13 สิงหาคม

 2562

26 ซือ้วสัดคุอมฯ 36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 36,594.00 บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 36,594.00
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.60/62                13 สิงหาคม

 2562

27 ซือ้วสัดคุอมฯ 97,516.00 97,516.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิบลูกิจ 97,516.00 บ.วิบลูกิจ 97,516.00
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.61/62                21 สิงหาคม

 2562

28 ซือ้วสัดคุอมฯ 84,007.84 84,007.84 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 84,007.84 ร้านคุ้มแก้ว 84,007.84
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.62/62                21 สิงหาคม

 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 5,000                     5,000                   เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 5,000                     นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 5,000                       มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.220/62 ลว 8 ส.ค. 62

2 ซือ้หมึกเคร่ืองโทรสาร 120,200.00 120,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ดี.คอม 120,200.00 ร้าน ดี.ดี.คอม 120,200.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
ใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ด.70/62

ลงวนัที่ 2 ส.ค. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนสงิหาคม...๒๕๖๒......

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     31     เดือน     สิงหำคม   พ.ศ. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๓,๗๒๐.๐๐ ๒๓,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
นางสาวสธิุดา  บตุ

ทะนา
๒๓,๗๒๐.๐๐ นางสาวสธิุดา  บตุทะนา ๒๓,๗๒๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๒/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๕/๗/๒๕๖๒

๒ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรภร  สขุห่วง ๔๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวภทัรภร  สขุห่วง ๔๒,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๓/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๕/๗/๒๕๖๒

๓ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๔,๓๖๐.๐๐ ๒๔,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
นางสาวณชัชากร  

ผรณจินดา
๒๔,๓๖๐.๐๐

นางสาวณชัชากร  ผรณ

จินดา
๒๔,๓๖๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๔/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๕/๗/๒๕๖๒

๔ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๒๔,๕๐๐.๐๐ นางสาวทศันีย์  มีมอญ ๒๔,๕๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๕/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๕/๗/๒๕๖๒

๕ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๓,๑๘๐.๐๐ ๒๓,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวีรภทัร  เหลา่เขตกิจ ๒๓,๑๘๐.๐๐ นายวีรภทัร  เหลา่เขตกิจ ๒๓,๑๘๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๖/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๕/๗/๒๕๖๒

๖
ออกแบบและผลติ Roll Up 

และอปุกรณ์
๒๑,๓๐๓.๗๐ ๒๑,๓๐๓.๗๐ เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพั

พลายแอนด์เซอร์วิส 

จ ากดั

๒๑,๓๐๓.๗๐
บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย

แอนด์เซอร์วิส จ ากดั
๒๑,๓๐๓.๗๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๗/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๕/๗/๒๕๖๒

๗ ซอ่มครุภณัฑ์จอคอมพิวเตอร์ ๑,๖๘๐.๐๐ ๑,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น ซพั

พลาย
๑,๖๘๐.๐๐ ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๑,๖๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๘/๒๕๖๒        วนัที่

 ๓๑/๗/๒๕๖๒

๘
ออกแบบและพิมพ์คู่มือเกณฑ์

มาตราฐาน
๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอ็น.

เอ.รัตนะเทรดดิง้
๔๔๐,๐๐๐.๐๐

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอ็น.เอ.

รัตนะเทรดดิง้
๔๔๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๙/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๔/๘/๒๕๖๒

๙ ซอ่มห้องน า้ชาย-หญิง ๑,๕๕๑.๕๐ ๑,๕๕๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๕๕๑.๕๐ ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๕๕๑.๕๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๐/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๕/๘/๒๕๖๒

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

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

วนัที่…๒๖...เดือน…สงิหาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๐ ออกแบบและผลติโปสเตอร์ ๒๒,๔๔๘.๖๐ ๒๒,๔๔๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง
บ.เอส.ดี.พ.ั12 ซพั

พลายแอนด์เซอร์วิส 

จ ากดั

๒๒,๔๔๘.๖๐
บ.เอส.ดี.พ.ั12 ซพัพลาย

แอนด์เซอร์วิส จ ากดั
๒๒,๔๔๘.๖๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๑/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๕/๘/๒๕๖๒

๑๑
ออกแบบและผลติแผน่พบั 

oryor online
๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์

 จ ากดั
๓๙๖,๐๐๐.๐๐

บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ 

จ ากดั
๓๙๖,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๒/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๕/๘/๒๕๖๒

๑๒
ติดตัง้ปลัก๊ เดินสายไฟและ

สายโทรศพัท์
๕๓,๕๐๐.๐๐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บ.พี.ดี.เค.คอนสตรัคชั่น

 เมเนจเม้นท์ จ ากดั
๕๓,๕๐๐.๐๐

บ.พี.ดี.เค.คอนสตรัคชั่น 

เมเนจเม้นท์ จ ากดั
๕๓,๕๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๓/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๕/๘/๒๕๖๒

๑๓
วสัดสุ าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนา

ระบบดิจิตอล
๑๙,๙๒๓.๔๐ ๑๙,๙๒๓.๔๐ เฉพาะเจาะจง

บ.ริโซ(่ประเทศไทย) 

จ ากดั
๑๙,๙๒๓.๔๐ บ.ริโซ(่ประเทศไทย) จ ากดั ๑๙,๙๒๓.๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บซ.พศ. ๑๗/๒๕๖๒        วนัที่ 

๒๕/๗/๒๕๖๖

๑๔ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๑๐๐,๕๑๐.๐๐ ๑๐๐,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพั

พลาย
๑๐๐,๕๑๐.๐๐ ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๑๐๐,๕๑๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บซ.พศ. ๑๘/๒๕๖๒        วนัที่ 

๓๑/๗/๒๕๖๒

๑๕ วสัดสุ านักงาน ๖๓,๔๑๒.๔๘ ๖๓,๔๑๒.๔๘ เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว ๖๓,๔๑๒.๔๘ ร้านคุ้มแก้ว ๖๓,๔๑๒.๔๘
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บซ.พศ. ๑๙/๒๕๖๒        วนัที่ 

๑๖/๘/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างซอ่มเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง 51,175.96 51,175.96 เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม5 51,175.96 บ.สยามพระราม5 51,175.96  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.85/2562 ลว.1 สค.62

และรายการอ่ืนๆ นง 6630 นนทบรีุ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) จ ากดั (ส านักงานใหญ่) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

จ านวน 37 รายการ ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00                นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.86/2562 ลว.1 สค.62

วนัที่ 5-7 สค.62 จ.สมทุรสงคราม คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

วันที่   กันยำยน 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จดัจ้างท าข้อมลู Office profile 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบณัฑิต นวนเนตร 30,000.00 นายบณัฑิต นวนเนตร 30,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.87/2562 ลว.1 สค.62

Management:OPM คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,400.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,400.00                   - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.89/2562 ลว.5 กค..62

ระหวา่วนัที่ 6-9 สค.62 จ.อทุยัธานี คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,850.00                นายกรณยั พิมพสรุกะ 5,850.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.88/2562 ลว.5 สค..62

ระหวา่วนัที่ 6-9 สค.62 จ.จนัทบรีุ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

5 จดัจ้างเหมาบริการในการจดัท าคู่มือฯ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง มลูนิธิสายใยแผน่ดิน 500,000.00            มลูนิธิสายใยแผน่ดิน 500,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.90/2562 ลว.7 สค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

6 จดัจ้างเหมาบริการในการทดสอบคู่มือ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง มลูนิธิโรงพยาบาล 500,000.00 มลูนิธิโรงพยาบาล 500,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.91/2562 ลว.7 สค.62

เจ้าพระยาอภยัภเูบศร เจ้าพระยาอภยัภเูบศร คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

7 จดัจ้างฟิล์มกรองแสง รถยนต์ นง6630 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ป.พรชยัประดบัยนต์ 8,600.00 ป.พรชยัประดบัยนต์ 8,600.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.93/2562 ลว.13 สค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

8 จ้างเหมารถบสั จงัหวดักาญจนบรีุ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. คนายนต์ เบสท์ 36,000.00 บ. คนายนต์ เบสท์ 36,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.94/2562 ลว.16 สค.62

วนัที่28-30 สงิหาคม 2562 แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 12,000.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 12,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.95/2562 ลว.16 สค.62

วนัที่ 19-21 สงิหาคม 2562 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

โรงแรมริชมอน นนทบรีุ ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

10 จดัท าเอกสารการอบรมโครงการพฒันา 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง สำมชัย 2017 23,540.00 สำมชัย 2017 23,540.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.96/2562 ลว.16 สค.62

ศกัยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ปฏิบตัิ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์ ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

สขุภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พร้อมจดัชดุเยบ็มมุใสแ่ฟ้มกระเป๋า

พลาสติก)

11 จ้างถา่ยเอกสารประกอบการอบรม 29,853.00 29,853.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 29,853.00 บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 29,853.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.97/2562 ลว.17 สค.62

โครงการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่  กทม. คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

150 เลม่ๆละ 186 บาท ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

12 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลบั 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรวัลย์ ไผ่สีสุก 5,400.00 นำยไพรวัลย์ ไผ่สีสุก 5,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.98/2562 ลว.23 สค.62

วนัที่ 26-28 สงิหาคม 2562 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ณ จงัหวดัสพุรรณบรีุ ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

13 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต์ 24,214.10 24,214.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 24,214.10 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 24,214.10  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.99/2562 ลว.23 สค.62

นง6629 นนทบรีุ พระนครออโต้แอร์ พระนครออโต้แอร์ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

14 จ้างเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง และรายการอ่ืนๆ 6,837.30 6,837.30 เฉพาะเจาะจงบริษัท สยาทพระราม5 จ ากดั 6,837.30 บริษัท สยาทพระราม5 จ ากดั 6,837.30  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.100/2562 ลว.23 สค.62

นง 6629 นนทบรีุ (ส านักงานใหญ๋) (ส านักงานใหญ๋) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

15 จ้างท างานด้านธุรการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ไชยราช 10,000.00 นายนราธิป ไชยราช 10,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.101/2562 ลว.30 สค.62

การเบิกจายเงินงบประมาณ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

16 จดัซือ้กระเป๋าใสเ่อกสาร 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 99 เอ็นเตอร์ไพรส์ 46,000.00 บริษัท 99 เอ็นเตอร์ไพรส์ 46,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.19/2562 ลว.19 สค.62

200 ใบๆละ230บาท จ ากดั (ส านักงานใหญ่) จ ากดั (ส านักงานใหญ่) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่เสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้างเหมาปฎิบตัิงาน (ส.ค.-

ก.ย.62) 

(ม.44)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริวรรณ จนั

ไทย
300,000.00 นางสาวศิริวรรณ จนัไทย 300,000.00

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.191/2562

ลว. 1 ส.ค.62

2
ซือ้ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (เงินกองทนุคา่ใช้จา่ย

ในการด าเนินงานฯ)

71,000.00              71,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.กาเอ้ จ ากดั 71,000.00              บ.กาเอ้ จ ากดั 71,000.00                ราคาไม่เกินงบประมาณ
ใบสัง่จ้างที่ บซส.17/2562

ลว. 5 ส.ค.62

3
จ้างติดตัง้ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (เงินกองทนุคา่ใช้จา่ย

ในการด าเนินงานฯ)

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บ.กาเอ้ จ ากดั 18,725.00 บ.กาเอ้ จ ากดั 18,725.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ
ใบสัง่ซือ้ที่ บจส.192/2562

ลว. 5 ส.ค.62

บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ค 430,000.00            

บ.ทีวีอินส์ไปเรชั่น 449,400.00            

บ.ใหญ่ดี ครีเอทีฟ 524,300.00            

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

วันที่ ....30.. เดือน .สิงหำคม..... พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ค 430,000.00              ราคาไม่เกินงบประมาณ
ใบสัง่จ้างที่ บจส.194/2562 

ลว. 16 ส.ค.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

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

วันที่  30  เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

4 จ้างผลติคลปิวิดีโอ (งบกลาง) 430,000.00 430,000.00 เฉพาะเจาะจง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้เก้าอีท้ างาน 2 ตวั 8,400.00                8,400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว ร้านคุ้มแก้ว  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซ.ว.  13/62

 = 8,400 บาท  = 8,400 บาท ลว.  14  สค.62

2 จ้างซอ่มรถยนต์ตู้สว่นราชการ 18,554.87              18,554.87            เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม 5 จ ากดั บ.สยามพระราม 5 จ ากดั  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.ว. 85/62

นง-5930  = 18,554.87 บาท  = 18,554.87 บาท ลว . 14 สค.62

3 จ้างซอ่มห้องน า้ เดินสาย 14,500.00              14,500.00            เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  เรืองมาก นายพงศกร  เรืองมาก  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.ว. 86/62

โทรศพัท์  = 14,500 บาท  = 14,500 บาท ลว. 14 สค.62

4 จ้างถา่ยเอกสาร 3,750.40                3,750.40              เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง  บจ.ว.87/62

2,344ชดุ  = 3,750.40บาท  = 3,750.40บาท ลว. 23สค.62

5 จ้างถา่ยเอกสาร 13,557.60              13,557.60            เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง  บจ.ว.88/62

2,421 ชดุ  =  13,557.60  บาท  =  13,557.60  บาท ลว.29 สค.62

6 จ้างถา่ยเอกสาร 18,816.00              18,816.00            เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง  บจ.ว.89/62

2,352 ชดุ  = 18,816 บาท  = 18,816 บาท ลว. 29 สค.62

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง

วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 39,200.00              39,200.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายเอกชยั ลลีาเรืองรอง นายเอกชยั ลลีาเรืองรอง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.91/2562

เสนอราคา  39,200 บาท ราคาจ้าง 39,200 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2562

2 จดัจ้างพิมพ์แผน่พบัร้องเรียน 40,000.00              40,000.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท คิวคมัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท คิวคมัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.92/2562

เสนอราคา 40,000 บาท ราคาจ้าง  40,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน.....สิงหำคม..2562.............

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

วันที่...31.....เดือน....สิงหำคม...พ.ศ....2562...

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จดัจ้างพิมพ์ใบปลวิและ

โปสเตอร์ รู้จกัรูปสญัลกัษณ์

แสดงความเป็นอนัตราย

99,900.00              99,900.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท คิวคมัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท คิวคมัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.93/2562

บนฉลากผลติภณัฑ์วตัถุ

อนัตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ตาม

ระบบสากล GHS

เสนอราคา 99,900 บาท ราคาจ้าง  99,900 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2562

4 จดัจ้างพิมพ์คู่มือโฆษณาเคร่ืองส าอาง 500,000.00            500,000.00          จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท คิวคมัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท คิวคมัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.94/2562

เสนอราคา 500,000 บาท ราคาจ้าง  500,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2562

5 จดัจ้างซอ่มชดุลกูกลิง้ดดู

กระดาษและสปริง HP Laser 

Jet P1102

1,250.00                1,250.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.95/2562

เสนอราคา 1,250 บาท ราคาจ้าง  1,250 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

6 จดัจ้างท าโลอ่ะคริลคิ ตาม

แบบสงู 9 นิว้ กว้าง 6.6 นิว้ 

หนา 15 มม.

44,940.00              44,940.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่

เป็นมาตรฐาน

บจ.ศรป.96/2562

พร้อมสลกัเลเซอร์ข้อความ 

ด้านหน้าลงสดี าและสนี า้เงิน

เสนอราคา 44,940 บาท ราคาจ้าง  44,940 บาท และคณุภาพดี เพียงพอตาม

ความต้องการใช้งานและ

ประโยชน์ตอ่หน่วยงาน

ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2562

7 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 33,127.20 33,127.20 จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.16/2562

เสนอราคา 33,127.20 บาท ราคาจ้าง  33,127.20 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

8 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 76,020.00              76,020.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.17/2562

เสนอราคา 76,020 บาท ราคาจ้าง 76,020  บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 29 สิงหาคม 2562

9 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 35,969.76 35,969.76 จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.18/2562

เสนอราคา 35,969.76 บาท ราคาจ้าง  35,969.76 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 30 สิงหาคม 2562

แบบ สขร. 1

กองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการในการ

ให้บริการ smart counter 

service ส าหรับผลติภณัฑ์

สขุภาพฯ

496,000.-บาท 496,000.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมสั 

โซลชูั่น คอนซลัติง้ 

จ ากดั

ราคาที่เสนอ 496,000.-

 บาท

บริษัท ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้ จ ากดั

ราคาที่จ้าง 496,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.157/2562

2 ส.ค.62

2 เชา่อปุกรณ์และระบบในการ

ให้บริการ smart counter 

serviceฯ

499,400.- บาท 499,400.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อี

เว้นท์ แอนด์ ออร์แก

ไนซ์เซอร์ จ ากดั

ราคาที่เสนอ 499,400.-

 บาท

บริษัท เดอะลอวีไนซ์ อี

เว้นท์ แอนด์ ออร์แกไนซ์

เซอร์ จ ากดั

ราคาที่เชา่ 499,400.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะเชา่

สสผ.จ.158/2562

2 ส.ค.62

3 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 4,000.- บาท 4,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาที่เสนอ 4,000.- 

บาท

ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

ราคาที่จ้าง 4,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.159/2562

7 ส.ค.62

4 จ้างจดัท าข้อมลูในการ

ด าเนินการเพ่ือสนับสนนุการ

ให้ค าปรึกษาผลติภณัฑ์สขุภาพ

28,000.- บาท 28,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ์ 

ป่ีแก้ว

ราคาที่เสนอ 28,000.- 

บาท

นางสาวอสมาภรณ์ ป่ีแก้ว

ราคาที่จ้าง 28,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.160/2562

7 ส.ค.62

5 จ้างจดัท าข้อมลูในการ

ด าเนินการเพ่ือสนับสนนุการ

ให้ค าปรึกษาผลติภณัฑ์สขุภาพ

28,000.- บาท 28,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิชา โสมนัส

ราคาที่เสนอ 28,000.- 

บาท

นางสาวนันทิชา โสมนัส

ราคาที่จ้าง 28,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.161/2562

7 ส.ค.62

6 จ้างจดัท าข้อมลูค าขอขึน้

ทะเบียนต ารับยา

30,800.- บาท 30,800.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภรณ์ เดช

คง

ราคาที่เสนอ 30,800.- 

บาท

นางสาวชนาภรณ์ เดชคง

ราคาที่จ้าง 30,800.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.162/2562

7 ส.ค.62

วันที่ 31 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้างซอ่มห้องน า้

ภายในอาคาร 6

17,869.- บาท 17,869.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อาชาเอ็นเตอร์ไพรส์ 

จก.

ราคาที่เสนอ 17,869.- 

บาท

บ.อาชาเอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

ราคาที่จ้าง 17,869.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.163/2562

27 ส.ค.62

8 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู

 และทบทวนข้อมลูยา

46,370.- บาท 46,370.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกานต์ เพาะ

โภชน์

ราคาที่เสนอ 46,370.- 

บาท

นางสาวฐิติกานต์ เพาะ

โภชน์

ราคาที่จ้าง 46,370.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.164/2562

27 ส.ค.62

9 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณ

และเอกสารประกอบการประชมุ

8,500.- บาท 8,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  อินทร์ทอง

ราคาที่เสนอ 8,500.- 

บาท

นายฉตัรชยั  อินทร์ทอง

ราคาที่จ้าง 8,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.165/2562

27 ส.ค.62


