
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 34,500.00      34,500                  เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัฐการจน์ พนัธ์มฆัวาฬ น.ส.ธนัฐกาญจน์ พนัธ์มฆัวาฬ ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 7/2561

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างขบัรถยนต์สว่นกลาง สล. 36,000.-บาท 36,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวิษณ ุเนการพงษ์ 36,000.-บาท นายวิษณ ุเนการพงษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 69/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างปรับปรุงกระเบือ้งผนัง 187,250.-บาท 187,250.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 187,250.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 70/2561

อาคาร 1 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างติดตัง้ผ้าม่านห้องรับรอง 13,375.-บาท 13,375.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา บริษัท อาชา มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 71/2561

อาคาร 1 ชัน้ 2 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 5,350.-บาท 5,350.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วิส 5,350.-บาท ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วิส มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 72/2561

ยี่ห้อ SAIJO DENKI หมายเลข เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2560

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนธันวาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มกราคม 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560

ช่ือหน่วยงาน ........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มพฒันาระบบบริหาร..........

วนัที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกและ

  13,375.-บาท  



ครุภณัฑ์ สล.1/55 ป. ติดตัง้ ภายในวงเงินงบ

ใช้งานที่ห้องเลขาธิการฯ ประมาณ

5 จ้างท าเอกสารประชมุ 100 เลม่7,532.80 บาท 7,532.80 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวส ุถา่ยเอกสาร 7,532.80 บาท ร้านวส ุถา่ยเอกสาร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 73/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 26,926.-บาท 26,926.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่น สามญั 26,926.-บาท ห้างหุ้นสว่น สามญั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 14/2561

จ านวน 10 รายการ พี วาย ซพัพลาย พี วาย ซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 ซือ้หมึกพิมพ์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์33,060.-บาท 33,060.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสคุนธ์ จ ากดั 33,060.-บาท บริษัท แสนสคุนธ์ จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 15/2561

จ านวน 2 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างรถบสัปรับอากาศ 3 คนั 60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท คณายนต์ฯ 60,000.-บาท บริษัท คณายนต์ฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 74/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 49,830.-บาท 49,830.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกมลวรรณ หงษ์เวียงจนัทร์ 49,830.-บาท นางกมลวรรณ หงษ์เวียงจนัทร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 75/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 60,690.-บาท 60,690.-บาท เฉพาะเจาะจง นางศญามล เพ่ิมทองค า 60,690.-บาท นางศญามล เพ่ิมทองค า มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 76/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



11 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 60,690.-บาท 60,690.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนาแซง 60,690.-บาท น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนาแซง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 77/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 60,690.-บาท 60,690.-บาท เฉพาะเจาะจง นายนิคม กลอ่มทอง 60,690.-บาท นายนิคม กลอ่มทอง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 78/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายพสัดุ 37,440.-บาท 37,440.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ศรีม่วง 37,440.-บาท นายมานิตย์ ศรีม่วง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 79/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป

1 เช้าห้องประชมุพร้อมเคร่ืองโสต 18,000 18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทวมนัตร์เทรา จ ากดั บริษัท เทวมนัตร์เทรา จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.62/61

ทศันปูกรณ์ เสนอราคา 18,000 บาท เสนอราคา 18,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 12 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศส าหรับ44,800 44,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.63/61

รับ-สง่เจ้าหน้าที่ของ อย. เดินทางไป - เสนอราคา 44,800 บาท เสนอราคา 44,800 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 14 ธันวาคม 2560

กลบัระหวา่ง อย. จงัหวดันนทบรีุ กบั ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

รร.เทวมนัตร์ รีสอร์ทจงัหวดักาญจนบรีุ และคณุภาพดี เพียงพอ

วนัที่ 21 - 22 ธ.ค. 60 ตามความต้องการใช้

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้างราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ

เดือน ธันวาคม 2560

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง



งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่วารสาร11,064 11,064 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.64/61

อาหารและยาให้ทางไปรษณีย์ เสนอราคา 11,064 บาท เสนอราคา 11,064 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 14 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างเปลี่ยนแคปสตาร์ทคาปาซิเตอร์2,675.00 2,567.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.65/61

เสนอราคา 2,567 บาท เสนอราคา 2,567 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 15 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างด าเนินการโครงการพฒันาจดัท า260,000 260,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอช อาร์ เอ็ม บริษัท เอช อาร์ เอ็ม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.66/61

สมรรถนะด้านเทคนิคของกลุ่มงาน คอนซลัติง้ จ ากดั คอนซลัติง้ จ ากดั และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 ธันวาคม 2560

ตา่งประเทศและการเฝ้าระวงัความ เสนอราคา 260,000 บาท เสนอราคา 260,000 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

ปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 ซือ้หนังสอือ้างอิง 36,320 36,320 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.67/61

บางกอกเคมาร์ท บางกอกเคมาร์ท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 ธันวาคม 2560

เสนอราคา 36,320 บาท เสนอราคา 36,320 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 ซือ้หนังสอือ้างอิงรูปแบบ 38,691.20 38,691.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลควอลติี ้จ ากดั บริษัท โกลบอลควอลติี ้จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.68/61

USB Flash Drive เสนอราคา 38,691.20บาท เสนอราคา 38,691.20บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน



และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศจาก 9,600 9,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกลุ นายวรโชติ จนัทราสกลุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.69/61

สน างานคณะกรรมการอาหารและยา - เสนอราคา 9,600 บาท เสนอราคา 9,600 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 19 ธันวาคม 2560

จงัหวดันครปฐม ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

ในวนัที่ 25 -26 ธันวาคม 2560 และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 ซือ้วสัดสุ านักงาน 140,839.82 140,839.82 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.70/61

แสงวฒันาไพศาล แสงวฒันาไพศาล และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 19 ธันวาคม 2560

เสนอราคา140839.82บาท เสนอราคา140839.82บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างด าเนินการโครงการจดัท าแผน54,120 54,120 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสริิมา ไตรศิลป์ นางสาวสริิมา ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.71/61

พฒันาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ เสนอราคา 54,120 บาท เสนอราคา 54,120 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 ธันวาคม 2560

ของบคุลากร ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างด าเนินงานโครงการจดัท าวารสาร38,100 38,100 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.72/61

อาหารและยา เสนอราคา 38,100 บาท เสนอราคา 38,100 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



12  จ้างด าเนินงานโครงการกิจกรรม24,810 24,810 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชา เทพสภุา นางสาวณชัชา เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.73/61

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อย. เสนอราคา 24,810 บาท เสนอราคา 24,810 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

13 จ้างปฏิบตัิงานด้านธุรการ 42,750 42,750 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ นางสาวภทัราลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.74/61

เสนอราคา 42,750 บาท เสนอราคา 42,750 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

14 จ้างปฏิบตัิงานด้านการจดัท า 27,000 27,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสถาพร ภาวะโชติ นายสถาพร ภาวะโชติ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.75/61

จดัสง่เอกสาร เสนอราคา 27,000 บาท เสนอราคา 27,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

15 จ้างปฏิบตัิงานขบัรถยนต์ 33,060 33,060 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก นายคชาทชั ศรีปภาดาดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.76/61

เสนอราคา 33,060 บาท เสนอราคา 33,060 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 20 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

16 ซือ้วสัดสุ านักงาน (ซือ้แฟลชไดร์ฟ)6,179.25 6,179.25 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.77/61

แสงวฒันาไพศาล แสงวฒันาไพศาล และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 21 ธันวาคม 2560

เสนอราคา 6,179.25 บาท เสนอราคา 6,179.25 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้



งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

17 จ้างปฏิบตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลู41,250 41,250 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสดุาพร ลอ่งแก้ว นางสาวสดุาพร ลอ่งแก้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.78/61

และประสานด้านการติดตามประเมิน เสนอราคา 41,250 บาท เสนอราคา 41,250 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 25 ธันวาคม 2560

ผล ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

18 จ้างปฏิบตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลู41,250 41,250 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณระวี ชลคีรี นางสาววรรณระวี ชลคีรี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.79/61

และประสานด้านการติดตามประเมิน เสนอราคา 41,250 บาท เสนอราคา 41,250 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 25 ธันวาคม 2560

ผล ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

19 จ้างปฏิบตัิงานจดัท าข้อมลูในเว็บไซต์49,200 49,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสภุา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.80/61

ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้าน เสนอราคา 49,200 บาท เสนอราคา 49,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 ธันวาคม 2560

ผลติภณัฑ์สขุภาพและสแกนแบบ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

รายงาน ADR และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

20 จ้างปฏิบตัิงานด้านธุรการ 36,060 36,060 วิธีเฉพาะเจาะจง จา่สบิเอกผสุดี ตจสารอไุร จา่สบิเอกผสุดี ตจสารอไุร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.81/61

เสนอราคา 36,060 บาท เสนอราคา 36,060 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

21 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานรวบรวม58,710 58,710 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยพุา กรดแก้ว นางสาวยพุา กรดแก้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.82/61

และจดัท าข้อมลู เสนอราคา 58,710 บาท เสนอราคา 58,710 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน



และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

22 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานด้าน40,467 40,467 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัณฐิกา ดรุาศวิน นางสาวนัณฐิกา ดรุาศวิน โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.83/61

ประสานงานตา่งประเทศ เสนอราคา 40,467 บาท เสนอราคา 40,467 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

23 จ้างรวบรวมจดัเอกสาร จดักลุ่มข้อมลู48,900 48,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.84/61

E-File ประเมินแบบรายงาน เสนอราคา 48,900 บาท เสนอราคา 48,900 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

24 จ้างปฏิบตัิงานด้านงบประมาณและ59,400 59,400 วิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวเสาวลกัษณ์ วิชยัประสทิธ์ิ นางสาวเสาวลกัษณ์ วิชยัประสทิธ์ิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.85/61

แผนปฏิบตัิการ เสนอราคา 59,400 บาท เสนอราคา 59,400 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

25 จ้างบนัทึกรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง57,150 57,150 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญานัฐ นาคข า นางสาวกญัญานัฐ นาคข า โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.86/61

ประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 57,150 บาท เสนอราคา 57,150 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

26 จ้างบนัทึกรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ านวย สวุรรณชยั นายอ านวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.87/61



ประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 52,500 บาท เสนอราคา 52,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

27 จ้างปรับปรุงข้อมลูในฐานข้อมลู 36,720 36,720 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร ขาวละเอียด นายทศพร ขาวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.88/61

กฎหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และข้อมลู เสนอราคา 36,720 บาท เสนอราคา 36,720 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

ขา่วสาร ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

28 จ้างพฒันาศนูย์ข้อมลูขา่วสารของ36,000 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอนสุรา เร่ียวแรง นางสาวอนสุรา เร่ียวแรง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.89/61

ราชการและประสานงานระบบ เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

คณุภาพ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

29 จ้างการบริการวิชาการ 54,160 54,160 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.90/61

เสนอราคา 54,160 บาท เสนอราคา 54,160 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

30 จ้างปรับปรุงข้อมลูสารสนเทศทาง54,000 54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ธัญญากรณ์ นายกฤษณะ ธัญญากรณ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.91/61

วิชาการ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่



หน่วยงาน

31 จ้างผู้ชว่ยนักวิชาการศนูย์พฒันาแห่ง59,850 59,850 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ นางสาวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.92/61

ชาติด้านสารเคมี เสนอราคา 59,850 บาท เสนอราคา 59,850 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 28 ธันวาคม 2560

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

32 จ้างพิมพ์สติกเกอร์ระวงัการใช้ยาและ82,000 82,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.93/61

สติกเกอร์ผู้ ป่วยแพ้ยาสขุภาพ ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิค ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

เสนอราคา 82,000 บาท เสนอราคา 82,000 บาท และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

 2 คนั

              8,400                     8,400 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 

ราคาที่เสนอ 8,400 บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 

ราคาที่ตกลงจ้าง 8,400 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 15/2561 

วนัที่ 4 ธันวาคม 2560

2 โครงการพฒันาระบบ

ส าหรับการจดัการและ

เฝ้าระวงัครุภาพยา ของ

ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

       3,000,000              3,000,000 e-bidding บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ากดั 

ราคาที่เสนอ 2,950,000 บาท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ากดั 

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,850,000 

บาท

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขข้อก าหนดของ

ส านักงานฯ

สญัญาจ้างเลขที่ 22/2561

วนัที่ 20 ธันวาคม 2560

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



3 จ้างเหมาบริการงานด้าน

พสัด ุ(เดือนมกราคม 

2561 - มีนาคม 2561)

            45,000                   45,000 เฉพาะเจาะจง นางสธุานันท์ สอาดดี 

ราคาที่เสนอ 45,000 บาท

นางสธุานันท์ สอาดดี 

ราคาที่ตกลงจ้าง 45,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 16/2561 

วนัที่ 29 ธันวาคม 2560

4 จ้างเหมาบริการงานด้าน

ธุรการ (เดือนมกราคม 

2561 - กนัยายน 2561)

            81,000                   81,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนุันท์ สวสัดี 

ราคาที่เสนอ 81,000 บาท

น.ส.สนุันท์ สวสัดี 

ราคาที่ตกลงจ้าง 81,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 17/2561 

วนัที่ 29 ธันวาคม 2560

5 จ้างเหมาบริการงานด้าน

การจดัการระบบ

สารสนเทศ (เดือน

มกราคม 2561 - กนัยายน

 2561)

            90,000                   90,000 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์  แซต่ัง้ 

ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

นายนัฐพงศ์  แซต่ัง้ 

ราคาที่ตกลงจ้าง 90,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 18/2561 

วนัที่ 29 ธันวาคม 2560

6 จ้างเหมาบริการงานด้าน

การจดัการระบบ

สารสนเทศ (เดือน

มกราคม 2561 - มีนาคม 

2561)

            36,000                   36,000 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  รุจิพืช 

ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

นายปัญญา  รุจิพืช 

ราคาที่ตกลงจ้าง 36,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 19/2561 

วนัที่ 29 ธันวาคม 2560

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1

จ้างเปลี่ยนมอเตอร์

ส าหรับเคร่ืองระบายความ

เยน็และเบรกเกอร์

เคร่ืองปรับอากาศ 

(ครุภณัฑ์ น 7/56 ป.)

4,950 4,950 บาท  ราคาที่

เคยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส/

4,950 บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส/

4,950 บาท

เน่ืองจากมอเตอร์ส าหรับเคร่ือง

ระบายความเยน็ ขนาด 2 โบว์

และเบกเกอร์เคร่ืองรับอากาศ

เกิดการช ารุด จงึจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน

จ.12/2561 ลว.12 ธ.ค.60

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

วนัที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

แบบ สขร.1 



เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้าง หรือจ้าง

๑ ขออนมุตัิด าเนินการ

เก่ียวกบัรถยนต์ตู้  

หมายเลขทะเบียน       นง

 ๕๘๑๙

๘๙๓.๔๕ ๘๙๓.๔๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม ๕ จ ากดั

 เสนอราคา ๘๙๓.๔๕ บาท

บริษัท สยามพระราม ๕ จ ากดั 

เสนอราคา ๘๙๓.๔๕ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๕๖/๒๕๖๑ ลว.๒๑ ธ.ค.๖๐

๒ ขออนมุตัิจดัจ้าง

ด าเนินการจดัสง่แบบ

ส ารวจ

๑๔,๘๔๖.๒๕ ๑๔,๘๔๖.๒๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิค 

แอนด์ดีไซร์     เสนอราคา 

๑๔,๘๔๖.๒๕ บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ส านักพิมพ์

อกัษรกราฟฟิค แอนด์ดีไซร์     

เสนอราคา ๑๔,๘๔๖.๒๕ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๕๗/๒๕๖๑ ลว.๒๒ ธ.ค.๖๐

๓ ขออนมุตัิจ้างตรวจ

ประเมินสถาน

ประกอบการเคร่ืองมือ

แพทย์

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบนัวิจยัวิทยาศาตร์และ

เทคโนโลยปีห่งประเทศไทย    

เสนอราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท

สถาบนัวิจยัวิทยาศาตร์และ

เทคโนโลยปีห่งประเทศไทย    

เสนอราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๕๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๒,๔๓๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง   

เสนอราคา ๖๒,๔๓๐ บาท

นางสาวฐิตยาภรณ์ ศรีทอง   

เสนอราคา ๖๒,๔๓๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๕๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  สรวงขนัธ์   

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวนิตยา  สรวงขนัธ์   

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๘๔,๘๗๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาลี่  ตราช ู             

เสนอราคา ๘๔,๘๗๐ บาท

นางสาลี่  ตราช ู             เสนอ

ราคา ๘๔,๘๗๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ช่ือหน่วยงาน.........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กองควบคมุเคร่ืองดมือแพทย์...........

วนัที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๕๑,๙๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสทุธิศกัดิ์  แสงหน ู         

เสนอราคา ๕๑,๙๐๐ บาท

นายสทุธิศกัดิ์  แสงหน ู         

เสนอราคา ๕๑,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสทุธิพนัธุ์   ฉายแสง       

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นายวิสทุธิพนัธุ์   ฉายแสง       

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๕๓,๗๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  อนันธิกลุ

ชยัเสนอราคา ๕๓,๗๐๐ บาท

นางสาวอรวรรณ  อนันธิกลุชยั

เสนอราคา ๕๓,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๔/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๗๘,๖๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริสรา  สมุาล ี    

เสนอราคา ๗๘,๖๐๐ บาท

นางสาวนริสรา  สมุาล ี    

เสนอราคา ๗๘,๖๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี  สวุรรณมยั    

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวิตรี  สวุรรณมยั    

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๘๑,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวฒิุ  วาดเขียน    

เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

นายศราวฒิุ  วาดเขียน    

เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๗๒,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  คณุดิลก

ภากรเสนอราคา ๗๒,๐๐๐ 

บาท

นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร

เสนอราคา ๗๒,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๓๖,๙๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสวิิพรรณ  สวุรรณ

รัตน์เสนอราคา ๓๖,๙๐๐ บาท

นางสาวสวิิพรรณ  สวุรรณรัตน์

เสนอราคา ๓๖,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๖๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐



๑๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชยัพนัธ์  ธีระเกียรติก าจร

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นายชยัพนัธ์  ธีระเกียรติก าจร

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๘๑,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  วิริยะเมธานนท์

เสนอราคา ๘๑,๐๐๐ บาท

นายธเนศ  วิริยะเมธานนท์

เสนอราคา  ๘๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกษสดุา  หีตพฒัน์

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

นางสาวเกษสดุา  หีตพฒัน์

เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ  

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ  

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๑๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ  

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ  

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๔/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๒๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  นชุนาฎ    

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาววนิดา  นชุนาฎ    

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๒๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๐,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรกนก  นาค

ประเสริฐเสนอราคา ๖๐,๐๐๐

 บาท

นางสาวกรกนก  นาคประเสริฐ

เสนอราคา ๖๖,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐

๒๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๖๓,๙๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  โมกผา    

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

นางสาวรุ่งนภา  โมกผา    

เสนอราคา ๖๓,๙๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ธ.ค.๖๐



๒๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมา

ปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

๓๐,๐๐๐.๐๐  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพ็ญศร  แก้วใส   

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาววนัเพ็ญศร  แก้วใส   

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๘/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๔ ขออนมุตัิจ้างที่ปรึกษา

โครงการก าหนด

มาตรฐานของเคร่ืองมือ

แพทย์ประจ าปี ๒๕๖๑

๒๐๙,๔๐๐.๐๐ ๒๐๙,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

เสนอ ๒๐๙,๔๐๐ บาท

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

เสนอ ๒๐๙,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๗๙/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๕ ขออนมุตัิเหมารวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมลู

คณุภาพมาตรฐานเคร่ือง

ควบคมุการให้

สารละลายหลอดเลอืดด า

 (Infusion Pumps)

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาธิตา  ปานขวญั      

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาธิตา  ปานขวญั      

เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๘๐/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๖ ขออนมุตัิจดัซือ้กลอ่งบรรจุ

เอกสาร

๑๓,๙๑๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 

จ ากดั เสนอราคา ๑๓,๘๑๐ 

บาท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 

จ ากดั เสนอราคา ๑๓,๘๑๐ 

บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๗/๒๕๖๑ ลว.๑๓ ธ.ค.๖๐

๒๗ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

ส านักงาน

๕๔,๔๙๕.๑๒ ๕๔,๔๙๕.๑๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เอส.สเตชั่นเนอร่ี    

เสนอราคา ๕๔,๔๙๕.๑๒ บาท

ร้าน เอส.เอส.สเตชั่นเนอร่ี    

เสนอราคา ๕๔,๔๙๕.๑๒ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๘/๒๕๖๑ ลว.๑๓ ธ.ค.๖๐

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างถา่ยเอกสาร 2,736.00        2,736.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 2,736.00          ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/342

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ธค 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วนัที่  31 ธันวาคม 2560

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนธันวาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักยา



2 จดัซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ 3,317.00        3,317.00               เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 3,317.00          ร้านติวานนท์ยางยนต์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/344

นง 5934 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 ธค 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 ด าเนินการรวบรวมประสานงาน 25,250.00      25,250.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.สายธาร การซ่ือ 25,250.00        น.ส.สายธาร การซ่ือ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 156/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 บนัทึกข้อมลูผลการส ารวจ 40,000.00      40,000.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.เฉลมิรัตน์ งามมี 40,000.00        น.ส.เฉลมิรัตน์ งามมี มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 157/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างแปลกฏหมาย 55,000.00      55,000.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.ธราพร ไตรวชิรางกรู 55,000.00        น.ส.ธราพร ไตรวชิรางกรู มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 158/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 6,800.00        6,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสามชยั 6,800.00          ร้านสามชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 158.1/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลูยา52,000.00      52,000.00             เฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ 52,000.00        นายกิตติ สคุนัโธ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.159/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างบนัทึกสถานการณ์ยื่นค าขอ 13,000.00      13,000.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.จฑามาส เลขนาวิน 13,000.00        น.ส.จฑามาส เลขนาวิน มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.160/2561

ขึน้ทะเบียนฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

  



ประมาณ

9 จ้างจดัเก็บเอกสารฯ 27,000.00      27,000.00             เฉพาะเจาะจง นายชินวตัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00        นายชินวตัน์ ศิริสมพนัธ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.161/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างด าเนินงานธุรการเก่ียวกบัชีวสม38,000.00      38,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐันรี ฝาเงิน 38,000.00        นางสาวณฐันรี ฝาเงิน มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.162/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างติดตัง้เคร่ืองฉายภาพ 6,430.70        6,430.70               เฉพาะเจาะจง บจ.ดีซาย ฟายเดย์ 6,430.70          บจ.ดีซาย ฟายเดย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.163/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างซอ่มเคร่ืองปริน้เตอร์,UPS 2,782.00        2,782.00               เฉพาะเจาะจง บจ.พีเอ็ม ออโต เมชั่น 2,782.00          บจ.พีเอ็ม ออโต เมชั่น มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/371

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างซอ่มปริน้เตอร์ 7,150.00        7,150.00               เฉพาะเจาะจง CHADO 7,150.00          CHADO มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 164/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างซอ่มประตแูละปรับปรุง 49,755.00      49,755.00             เฉพาะเจาะจง บจ.อาชา 49,755.00        บจ.อาชา มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 165/2561

ห้องล้างภาชนะ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 24,000.00      24,000.00             เฉพาะเจาะจง บจ.คณายนต์ 24,000.00        บจ.คณายนต์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 166/2561



เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

16 จ้างถา่ยเอกสาร 6,800.00        6,800.00               เฉพาะเจาะจง สามชยั 6,800.00          สามชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 167/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 เชา่ห้องประชมุ 3,000.00        3,000.00               เฉพาะเจาะจง เคนซิงตนั อิงริชการ์เด้น 3,000.00          เคนซิงตนั อิงริชการ์เด้น มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/375

รีสอร์ท รีสอร์ท เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างซอ่มห้องน า้ 3,400.00        3,400.00               เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม 3,400.00          นายไพฑรูย์ ขนัถม มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/375

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 ซือ้วสัดสุ านักงาน 1,765.50        1,765.50               เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 1,765.50          กิจเจริญการค้า มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/376.1

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 ซือ้วสัดสุ านักงาน 2,756.32        2,756.32               เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 2,756.32          กิจเจริญการค้า มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/377.1

. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างถา่ยเอกสาร 1,476.00        1,476.00               เฉพาะเจาะจง สามชยั 1,476.00          สามชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/377.2

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



22 จ้างถา่ยเอกสาร 2,280.00        2,280.00               เฉพาะเจาะจง สามชยั 2,280.00          สามชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/377.3

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างถา่ยเอกสาร 4,500.00        4,500.00               เฉพาะเจาะจง สามชยั 4,500.00          สามชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/377.5

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างถา่ยเอกสาร 216.00           216.00                  เฉพาะเจาะจง สามชยั 216.00             สามชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/377.6

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างถา่ยเอกสาร 272.80           272.80                  เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 272.80             เอ เอส ก็อบปี้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/377.7

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างถา่ยเอกสาร 1,988.00        1,988.00               เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 1,988.00          เอ เอส ก็อบปี้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/377.8

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จดัท าข้อมลูสถานะสทิธิบตัิรายการยา500,000.00    500,000.00           เฉพาะเจาะจง นางอจัฉรา เอกแสงศรี 500,000.00      นางอจัฉรา เอกแสงศรี มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 168/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ28,500.00      28,500.00             เฉพาะเจาะจง วรรณวิษา สชีมภู 28,500.00        วรรณวิษา สชีมภู มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 170/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



29 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ57,750.00      57,750.00             เฉพาะเจาะจง อคัรวินท์ หิรัญวรร์ 57,750.00        อคัรวินท์ หิรัญวรร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 171/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ58,200.00      58,200.00             เฉพาะเจาะจง ณฐัญา อถัมี 58,200.00        ณฐัญา อถัมี มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 172/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ58,950.00      58,950.00             เฉพาะเจาะจง สภุกรรณ จนัทวงษ์ 58,950.00        สภุกรรณ จนัทวงษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 173/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ23,820.00      23,820.00             เฉพาะเจาะจง ทิวาพร ทรัพย์สอน 23,820.00        ทิวาพร ทรัพย์สอน มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 174/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ57,900.00      57,900.00             เฉพาะเจาะจง ธัญญรัญญ์ พิมพ์ไสย 57,900.00        ธัญญรัญญ์ พิมพ์ไสย มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 175/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ58,950.00      58,950.00             เฉพาะเจาะจง วราภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00        วราภรณ์ ขวญัม่ิง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 176/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ82,650.00      82,650.00             เฉพาะเจาะจง มนัสวี เหลี่ยามสมบตัิ 82,650.00        มนัสวี เหลี่ยามสมบตัิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 177/2561



สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ61,020.00      61,020.00             เฉพาะเจาะจง อาทิตา ลกัษณะนวุงศ์ 61,020.00        อาทิตา ลกัษณะนวุงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.178/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ61,020.00      61,020.00             เฉพาะเจาะจง ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ 61,020.00        ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.179/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ56,640.00      56,640.00             เฉพาะเจาะจง ปัทมาภรณ์ ศรีเมฆ 56,640.00        ปัทมาภรณ์ ศรีเมฆ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.180/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ61,020.00      61,020.00             เฉพาะเจาะจง เดน่นภา  บญุค ่าชู 61,020.00        เดน่นภา  บญุค ่าชู มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.181/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ61,020.00      61,020.00             เฉพาะเจาะจง กลุวณี พนัธพงศ์ธรรม 61,020.00        กลุวณี พนัธพงศ์ธรรม มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.182/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 จดัจ้างเหมาบริการปฏิบตัิงานตรวจ63,150.00      63,150.00             เฉพาะเจาะจง ศิริฉตัร ช่ืนใจ 63,150.00        ศิริฉตัร ช่ืนใจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.183/2561

สอบสถานที่ประกอบธุรกิจด้านยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



42 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 2,944.00        2,944.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี ้ 2,944.00          ร้าน เอ เอส ก็อบปี ้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/416

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 2,944.00        2,944.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี ้ 2,944.00          ร้าน เอ เอส ก็อบปี ้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/416

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 จ้างบนัทึกข้อมลู/พิมพ์เอกสาร 42,000.00      42,000.00             เฉพาะเจาะจง นส.อโนทยั สร้อยมาต 42,000.00        นส.อโนทยั สร้อยมาต มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 184/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 งานธุรการและพิมพ์เอกสาร 29,340.00      29,340.00             เฉพาะเจาะจง นายชินโชติ เป่ียมผล 29,340.00        นายชินโชติ เป่ียมผล มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 185/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 บนัทึกข้อมลูการพิจารณารายการค าขอ28,500.00      28,500.00             เฉพาะเจาะจง นส.ปวิตรา เพ็งจิตร 28,500.00        นส.ปวิตรา เพ็งจิตร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 186/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 งานธุรการและรับ-สง่ 29,520.00      29,520.00             เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์ ขนัถม 29,520.00        นายไพฑรูย์ ขนัถม มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 187/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

48 บนัทึกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 36,015.00      36,015.00             เฉพาะเจาะจง ศิรินภา ศรีสมพงษ์ 36,015.00        ศิรินภา ศรีสมพงษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 188/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



49 บนัทึกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 29,400.00      29,400.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 29,400.00        น.ส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 189/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

50 บนัทึกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 29,670.00      29,670.00             เฉพาะเจาะจง นส.แอน ชวนเสถียร 29,670.00        นส.แอน ชวนเสถียร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 190/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 บนัทึกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 30,000.00      30,000.00             เฉพาะเจาะจง นส.จฑุามาส เลขนาวิน 30,000.00        นส.จฑุามาส เลขนาวิน มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 191/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 งานธุรการและจดัท าเอกสาร 33,840.00      33,840.00             เฉพาะเจาะจง นส.นภาศรี โชตินัย 33,840.00        นส.นภาศรี โชตินัย มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 192/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 ประเมินเอกสารค าขอขึน้ทะเบียน61,650.00      61,650.00             เฉพาะเจาะจง นายภริูพงษ์ นิติไชย 61,650.00        นายภริูพงษ์ นิติไชย มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 193/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 งานธุรการและรับสง่เอกสาร 35,400.00      35,400.00             เฉพาะเจาะจง นายเจริญเดช แก้วปรีชาชาญ 35,400.00        นายเจริญเดช แก้วปรีชาชาญ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 194/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

55 ตรวจสอบเอกสารค าขอแก้ไขทะเบียน75,900.00      75,900.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัหทยั เสนีวงศ์ 75,900.00        น.ส.ขวญัหทยั เสนีวงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 195/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

56 ด าเนินงานธุรการฯ 38,850.00      38,850.00             เฉพาะเจาะจง นางณฐันันท์ ศรีสวสัดิ์ 38,850.00        นางณฐันันท์ ศรีสวสัดิ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 196/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

57 จดัท าข้อมลูและสบืค้นข้อมลู 15,000.00      15,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 15,000.00        นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 197/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 จดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมลู 10,000.00      10,000.00             เฉพาะเจาะจง นส.ปองจิตร์ ผา่นสนัเทียะ 10,000.00        นส.ปองจิตร์ ผา่นสนัเทียะ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 198/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 3,655.00        3,655.00               เฉพาะเจาะจง จ.ช่ืนพาณิชย์ 3,655.00          จ.ช่ืนพาณิชย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/447

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 ธ.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 11,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลกัษ์  ถนอมจิตร 

เสนอราคา 11,000 บาท

นางสาวศิวลกัษ์  ถนอมจิตร 

เสนอราคา 11,000 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 48/61 ลว. 4 ธันวาคม 2560

2 จ้างถา่ยเอกสาร จ านวน 7

 รายการ

48,385.08 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชลง  กลัน่เรือง เสนอ

ราคา 48,385.08 บาท

นายเชลง  กลัน่เรือง เสนอ

ราคา 48,385.08 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตจ 49/61 ลว. 27 ธันวาคม 2560

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

ช่ือหน่วยงาน......ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้จดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืก



3 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 

จ านวน 36 รายการ

98,000.00 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า เสนอ

ราคา 91,718.26 บาท

ร้านกิจเจริญการค้า เสนอราคา

 91,718.26 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตซ 7/61 ลว.  21 ธันวาคม 2560

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 16,000 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.223/61               1 

ธันวาคม 2561

2 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั บรรจง 28,000 นายฉตัรชยั บรรจง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.224/61                 1 

ธันวาคม 2561

3 จ้างซอ่มกล้องวงจรปิด 47,080 47,080 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ฯ 47,080 บ.ซนัไชน์ฯ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.225/61               14 

ธันวาคม 2561

4 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 3,600 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.226/61                 14 

ธันวาคม 2561

5 จ้างถา่ยเอกสาร 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 4,800 ร้านก๊อปปี ้ปริน้

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.227/61                14 

ธันวาคม 2561

6 จ้างท าโลห์่รางวลั 18,725 18,725 เฉพาะเจาะจง บ.พรีม่า อวอร์ด จ ากดั 18,725 บ.พรีม่า อวอร์ด จ ากดั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.228/61                 19 

ธันวาคม 2560

7
จ้างซอ่มเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
4,387 4,387 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ฯ 4,387 บ.ซนัไชน์ฯ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.229/60                 20 

ธันวาคม 2561

8 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 1,800 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.230/61                 21 

ธันวาคม 2561

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
  เลขที่และวนัที่ของสญัญา         

 หรือข้อตกลงใน       การซือ้หรือ

จ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัจ้างในรอบเดือน…ธันวาคม 2560................................

(ช่ือหน่วยงาน)..........................ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ส านักอาหาร......................................

วนัที่....24..เดือน...มกราคม....พ.ศ...2561.................



9 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 70,500 70,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอนงค์ บามแย้ม 70,500 น.ส.อรอนงค์ บามแย้ม

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.231/61                 26 

ธันวาคม 2561

10 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 54,360 54,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.อทุมุพร สมคัรการ 54,360 น.ส.อทุมุพร สมคัรการ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.232/61                26 

ธันวาคม 2561

11 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 48,450 48,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณพิมล แจม่วิจิตรโต 48,450 น.ส.วรรณพิมล แจม่วิจิตรโต

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.233/61                 26 

ธันวาคม 2561

12 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,800 37,800 เฉพาะเจาะจง นายสรายศ เถียรทวี 37,800 นายสรายศ เถียรทวี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.234/61                 26 

ธันวาคม 2561

13 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 43,800 43,800 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ สภุาพงษ์ 43,800 นายช านาญ สภุาพงษ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.235/60                26 

ธันวาคม 2561

14 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 38,250 38,250 เฉพาะเจาะจง นายชนทิตย์ หมวดผา 38,250 นายชนทิตย์ หมวดผา

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.236/60                26 

ธันวาคม 2561

15 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,290 37,290 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ ทองเรือง 37,290 นายธีรพงษ์ ทองเรือง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.237/61               26 

ธันวาคม 2561

16 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,790 35,790 เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์ ทบัทิมศรี 35,790 นายวชัรินทร์ ทบัทิมศรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.238/61               26 

ธันวาคม 2561

17 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางอารยะ โรจนวณิชชาจร 90,000 นางอารยะ โรจนวณิชชาจร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.239/61               26 

ธันวาคม 2561

18 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 48,960 48,960 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา แก้วมิตร์ 48,960 น.ส.ปวีณา แก้วมิตร์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.240/61               26 

ธันวาคม 2561

19 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวิตรี สทุธาธิวงษ์ 30,000 น.ส.สาวิตรี สทุธาธิวงษ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.241/61               26 

ธันวาคม 2561

20 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 63,090 63,090 เฉพาะเจาะจง นายกนัต์ สวสัดิ์ไชย 63,090 นายกนัต์ สวสัดิ์ไชย

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.242/61               26 

ธันวาคม 2561

21 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 62,160 62,160 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุัญญา จงอตุสา่ห์ 62,160 สธุัญญา จงอตุสา่ห์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.243/61               26 

ธันวาคม 2561



22 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,990 39,990 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 39,990 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.244/61               26 

ธันวาคม 2561

23 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,360 39,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร 39,360 น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.245/61               26 

ธันวาคม 2561

24 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,680 31,680 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร สดุหนองบวั 31,680 น.ส.จิราพร สดุหนองบวั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.246/61               26 

ธันวาคม 2561

25 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,550 32,550 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัตตา โตสวสัดิ์ 32,550 น.ส.มนัตตา โตสวสัดิ์
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.247/61               26 

ธันวาคม 2560

26 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภสัสร มีแก้ว 45,000 น.ส.ภสัสร มีแก้ว

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.248/61               26 

ธันวาคม 2560

27 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นราวดี จินากลุ 45,000 น.ส.นราวดี จินากลุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.249/61               26 

ธันวาคม 2560

28 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ 75,000 นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.250/61               26 

ธันวาคม 2573

29 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางอจัจิมา เหลอืงดิลก 75,000 นางอจัจิมา เหลอืงดิลก

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.251/61               26 

ธันวาคม 2560

30 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,060 42,060 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัฐานันท์ ธนันพศัปภาทิพ 42,060
น.ส.ณชัฐานันท์ ธนันพศัปภา

ทิพ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.252/61               26 

ธันวาคม 2560

31 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 40,950 40,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร 40,950 น.ส.ธิดารัตน์ เสมอจิตร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.253/61               26 

ธันวาคม 2576

32 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกรนัย พิมพสรุกะ 6,000 นายกรนัย พิมพสรุกะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.254/61               26 

ธันวาคม 2560

33 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง นางดวงสมร 300,000 นางดวงสมร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.255/61               28 

ธันวาคม 2560

34
จ้างพิมพ์ประกาศนียบตัร

และถา่ยเอกสาร
10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 10,500 ร้านก๊อปปี ้ปริน้

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.256/61               28 

ธันวาคม 2560



35 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฑิมณตรี 36,000 หจก.ฑิมณตรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.257/61               28 

ธันวาคม 2560

36
จ้างรถตู้ปรับอากาศ

พร้อมพขร.
28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั บรรจง 28,000 นายฉตัรชยั บรรจง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.258/61               29 

ธันวาคม 2560

37 จ้างซอ่มห้องน า้ 4,087 4,087 เฉพาะเจาะจง ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด 4,087 ร้าน เคง่ ซง่ ฮวด

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.259/61               29 

ธันวาคม 2560

38
จ้างซอ่มเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
3,424 3,424 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ฯ 3,424 บ.ซนัไชน์ฯ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.260/61               29 

ธันวาคม 2560

39
      ซือ้แบตเตอรร่ี      นง-

6624
3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บ.ติวานนท์ยางยนต์ 3,638.00 ติวานนท์ยางยนต์

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.24/61  ลว.6 ธ.ค.60

40
ซือ้วสัดสุ านักงาน

(16รายการ)
43,560.77 43,560.77 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 43,560.77 ร้านคุ้มแก้ว

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.26/61  ลว.26 ธ.ค.60

41
ซือ้ตลบัหมึกโทนเนอร์

และตลบัหมึกอิงค์เจ็ท
15840.01 15840.01 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากดั(มหาชน) 15840.01 บ.ซีโอแอล จ ากดั(มหาชน)

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.27/61  ลว.26 ธ.ค.60

42 ซือ้วสัดหุ้องปฏิบตัิการ 8210.11 8210.11 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวฒันไพศาล 8210.11 หจก.แสงวฒันไพศาล

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.28/61  ลว.26 ธ.ค.60

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

บจก.มงักี ้แคปปิตอล 3,584,160.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
สญัญาเช่ารถยนต์ 26/2560 ลว 

27 ธ.ค. 59

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

1 เชา่รถยนต์(ตู้) 3 คนั 4,232,250.00
24,750.00/เดือน/

คนั
e-bidding

บจก.มงักี ้แคปปิตอล 62,880.00

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

ส านักดา่นอาหารและยา

วนัที่     31     เดือน     ธันวาคม    พ.ศ. 2560



บจก.ศรีวฒัน์ลสิซ่ิง 3,747,225.60

2 ซอ่มแซมรถยนต์ นง 6626 42,639.50 42,639.50 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 42,639.50 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 42,639.50 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.92/61 ลว 8 ธ.ค. 60

3
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ปฏิบตัิงานด้านพสัดุ
33,000           33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ปรากฎผล 33,000             นายอานนท์  ปรากฎผล 33,000           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.94/61 ลว. 4 ธ.ค. 60

4

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่น

อาหารและยาท่าอากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

(คลงัสนิค้า)

44,000           44,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกงัสดาล  นาคเกิด 44,000             นางสาวกงัสดาล  นาคเกิด 44,000           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.95/61 ลว. 6 ธ.ค. 60

5

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ ณ ดา่น

อาหารและยา ท่าเรือ

กรุงเทพ

66,000           66,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมศกัดิ์

หาญหทัยา
66,000             

นายสมศกัดิ์

หาญหทัยา
66,000           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.100/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

6

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่น

อาหารและยา ท่าเรือ

กรุงเทพ

33,000           33,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ภทัรวดี

ศรีสกุใส
33,000             

น.ส.ภทัรวดี

ศรีสกุใส
33,000           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.101/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

7

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน

 ณ ส านักดา่นอาหารและ

ยา

66,000           66,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางอาภาภรณ์

ปิยะปราโมทย์
66,000             

นางอาภาภรณ์

ปิยะปราโมทย์
66,000           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.102/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

8

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่น

อาหารและยา ท่าอากาศ

ยานสวุรรณภมิู(คลงัสนิค้า)

11,000           11,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ภทัรวดี

ศรีสกุใส
11,000             

น.ส.ภทัรวดี

ศรีสกุใส
11,000           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.103/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

9
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ส านัก

ดา่นอาหารและยา
66,000           66,000.00 ตกลงราคา

นายสมบรูณ์

บญุกิจอนสุรณ์
66,000             

นายสมบรูณ์

บญุกิจอนสุรณ์
66,000           มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.104/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

10

จดัจ้างท าใบ

ประกาศนียบตัรให้กบั

ผู้ เข้าร่วมอบรมการ

พฒันาสมรรถนะตวัแทน

ออกของส าหรับการ

น าเข้าผลติภณัฑ์สขุภาพ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) จก. 16,000.00 บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) จก. 16,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.98/61 ลว 18 ธ.ค. 60

11

จ้างซอ่มแซม

เคร่ืองปรับอากาศ

ดา่นฯลาดกระบงั (ม.ค. 

61)

16,157.00 16,157.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 16,157.00 ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 16,157.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
บจด.93/61

ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
สญัญาเช่ารถยนต์ 26/2560 ลว 

27 ธ.ค. 59
1 เชา่รถยนต์(ตู้) 3 คนั 4,232,250.00

24,750.00/เดือน/

คนั
e-bidding

บจก.มงักี ้แคปปิตอล 62,880.00



12

ซือ้หมึกพิมพ์และกระดาษ

ไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนา

ระบบดิจิตอล (ม.ค. 61)

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. 10,700.00 บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. 10,700.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
บซด.27/61

ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2560

13 ซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์ 11,149.40 11,149.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีไนนทิไนน 11,149.40 หจก.ทีทีไนนทิไนน 11,149.40 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.28/61 ลว 25 ธ.ค. 60

14 เชา่รถตู้  อบรม 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 14,400.00 นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 14,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด. 99/61 ลว 18 ธ.ค. 60

15 เชา่รถบสัปรับอากาศ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คณายนต์ เบสท์ แทร

เวิล เซอร์วิส จ ากดั
24,000.00

บริษัท คณายนต์ เบสท์ แทร

เวิล เซอร์วิส จ ากดั
24,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.96/61 ลว 14 ธ.ค. 60

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑
ออกแบบ ผลติอปุกรณ์

ส าหรับจดัแสดงนิทรรศการ
๒๒,๔๗๐ - เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย

แอนด์เซอร์วิส จ ากดั
๒๒,๔๗๐

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วิส จ ากดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๓๕/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๓/๑๒/๒๕๖๐

๒
ประชาสมัพนัธ์ทางสื่อ

หนังสอืพิมพ์ขา่วสด
๑๐๕,๙๓๐ - เฉพาะเจาะจง บ.ขา่วสด จ ากดั ๑๐๕,๙๓๐ บ.ขา่วสด จ ากดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๓๖/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๕/๑๒/๒๕๖๐

๓
ประชาสมัพนัธ์ทางสื่อ

หนังสอืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
๑๒๒,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง

บ. เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จ ากดั(มหาชน)
๑๒๒,๐๐๐

บ. เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั

(มหาชน)

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๓๗/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๕/๑๒/๒๕๖๐

๔
ประชาสมัพนัธ์ทางสื่อ

หนังสอืพิมพ์โพสต์ ทเูดย์
๕๗,๑๓๘ - เฉพาะเจาะจง

บ.บางกอก โพสต์ จ ากดั 

(มหาชน)
๕๗,๑๓๘ บ.บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน)

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๓๘/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๕/๑๒/๒๕๖๐

๕
ซอ่มกญุแจล๊อคประตู

และบานประตหู้องท างาน
๑๘,๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง บ.ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั ๑๘,๑๙๐ บ.ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๓๙/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๕/๑๒/๒๕๖๐

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน.....ธันวาคม.........

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

วนัที่...๕...เดือน.....มกราคม......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง



๖

คา่ออกแบบและผลติ

บอร์ดประชาสมัพนัธ์เพ่ือ

แถลงขา่ว

๔,๕๔๘ - เฉพาะเจาะจง
บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย

แอนด์เซอร์วิส จ ากดั
๔,๕๔๘

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วิส จ ากดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๐/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๕/๑๒/๒๕๖๐

๗
ผลติชดุนิทรรศการ เร่ือ

งมหนัตภยัเงียบ NCDs
๔๗๙,๘๙๕ - เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๔๗๙,๘๙๕ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๑/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๕/๑๒/๒๕๖๐

๘

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค61-มีค61 จ านวน 9

  รายการ

๔๔,๙๒๐ - เฉพาะเจาะจง นายฐิติพนัธุ์  มงักรงาม ๔๔,๙๒๐ นายฐิติพนัธุ์  มงักรงาม

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๒/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๙

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๙  รายการ

๓๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนชุ หาหลกั ๓๐,๐๐๐ นางสาวปิยนชุ หาหลกั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๓/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๐

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๗  รายการ

๕๙,๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวปภสัสร ผลโพธ์ิ ๕๙,๘๕๐ นางสาวปภสัสร ผลโพธ์ิ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๔/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๑

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค61-มีค61 จ านวน 6

  รายการ

๓๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี ๓๐,๐๐๐ นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๕/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๒

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค61-มีค61 จ านวน 8

  รายการ

๓๙,๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวชลติา ใจสมคัร ๓๙,๔๕๐ นางสาวชลติา ใจสมคัร

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๖/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๓

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๑๑  รายการ

๖๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวยวุดี อคัคะประชา ๖๐,๐๐๐ นางสาวยวุดี อคัคะประชา

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๗/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๔

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค61-มีค61 จ านวน 

11 รายการ

๔๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา ธนธนวฒัน์ ๔๑,๔๐๐ นางสาวรมิดา ธนธนวฒัน์

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๘/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๑

๑๕

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตต่ค60-ธค60 จ านวน 

10 รายการ

๔๓,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์ ๔๓,๕๐๐ นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๔๙/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๖

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๑๑ รายการ

๓๘,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสวุรรณ บวังาม ๓๘,๔๐๐ นางสาวณฐัสวุรรณ บวังาม

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๐/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐



๑๗

จ้างเหมาปฏิบตัิงานตัง้แต่

 มค61-มีค61 จ านวน 10 

รายการ

๒๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๒๐,๐๐๐ นางสาวณชัชากร ผรณจินดา

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๑/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๘

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๑๒ รายการ

๖๙,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจมาศ พนัทวี ๖๙,๐๐๐ นางสาวเบ็ญจมาศ พนัทวี

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๒/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๙

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๘  รายการ

๒๔,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางนวลพรรณ สขุสนัต์รุ่งเรือง ๒๔,๐๐๐ นางนวลพรรณ สขุสนัต์รุ่งเรือง

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๓/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๒๐

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๑๐  รายการ

๓๙,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยาพชัร สดีา ๓๙,๖๐๐ นางสาวปิยาพชัร สดีา

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๔/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๒๑

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๑๑  รายการ

๒๖,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ สาลวีรรณ ๒๖,๖๐๐ นางสาวธิดารัตน์ สาลวีรรณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๕/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๒๒

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๑๑  รายการ

๕๒,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวนะรารัตน์ แสนสขุ ๕๒,๕๐๐ นางสาวนะรารัตน์ แสนสขุ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๖/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๒๓

จ้างเหมาปฏิบตัิงานตัง้แต่

 มค๖๑-มีค๖๑ จ านวน ๔

 รายการ

๓๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์ มีมอญ ๓๐,๐๐๐ นางสาวทศันีย์ มีมอญ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๗/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๒๔

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้

แตม่ค๖๑-มีค๖๑ จ านวน

 ๔  รายการ

๓๗,๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์เกียรติ อรมยั ๓๗,๒๓๐ นายด ารงค์เกียรติ อรมยั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ.๕๘/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ซือ้ยางรถยนต์ นง 6630 นบ. 13,268.00 ราคามาตรฐาน วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ศนูย์ยางรถยนต์ คบซ.5/2561 ลว.29 พย.60

สธ.1006.1/2487 ลว.4 ธค.60

ตกลงซือ้หรือจ้าง

วนัที่     30     เดือน    ธันวาคม     พ.ศ.  2560

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้จดัจ้าง งานที่จดัซือ้จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคา เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุปผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน    ธันวาคม 2560

(ช่ือหน่วยงาน)     กอง สง่เสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 



2 จ้างเปลี่ยนถา่นน า้มนัเคร่ือง 6,575 ราคามาตรฐาน วิธีเฉพาะเจาะจง บ. สยามพระราม 5 จ ากดั บ. สยามพระราม 5 จ ากดั ศนูย์นิสสนั คบจ.28/2561 ลว.4 ธค.60

นง6630 นน ส านักงานใหญ่ ส านักงานใหฒญ่ สธ.1006.1/2560 ลว.13ธค.60

2 จ้างถา่ยเอกสาร และเข้ารูปเลม่ 38,199 38,199.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั คบจ.29/2561 ลว.6 ธค.60

ตวัชีว้ดัฯ สธ.1006.1/2654 ลว.18 ธค.60

2 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 12,000 ราคามาตรฐาน วิธีเฉพาะเจาะจง บ. คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล บ. คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล ศนูย์นิสสนั คบจ.27/2561 ลว.24 พย.60

ดงูาน จ.สมทุรสงคราม 20ธค.60 เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั

3 จ้ดซือ้สสัดสุ านักงาน 73,830 73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ ศนูย์บริการหมึกส านักงาน คบซ.7/2561 ลว.29 ธค.60

หมึก HP CF 283A เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั 

4 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 21,130 63,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสเุมธา บญุประเสริฐ นายสเุมธา บญุประเสริฐ ตรงต าแหน่ง คบจ.1/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2632 ลว.18 ธค.60

5 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 18,170 54,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอศลัยา รอดจีรา นางสาวอศลัยา รอดจีรา ตรงต าแหน่ง คบจ.2/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2634 ลว.18 ธค.60

6 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 22,170 66,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ นางสาวอารีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ ตรงต าแหน่ง คบจ.3/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2630 ลว.18 ธค.60

7 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 13,410 80,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธีมานันท์ กหุลาบเพ็ชรทอง นางสาวธีมานันท์ กหุลาบเพ็ชรทอง ตรงต าแหน่ง คบจ.4/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2633 ลว.18 ธค.60

8 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 17,500 52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม ตรงต าแหน่ง คบจ.5/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2631 ลว.18 ธค.60

9 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 18,490 55,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร แป้นกลม นางสาวประภาพร แป้นกลม ตรงต าแหน่ง คบจ.6/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2626 ลว.18 ธค.60

10 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 11,960 71,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสดุา แสนกลุ นางสาวณฐัสดุา แสนกลุ ตรงต าแหน่ง คบจ.7/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2628 ลว.18 ธค.60



11 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 11,710 70,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร อ ่าออ่น นางสาวพิไลพร อ ่าออ่น ตรงต าแหน่ง คบจ.8/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2629 ลว.18 ธค.60

12 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 22,880 68,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไพรินทร์ โสภณ นางสาวไพรินทร์ โสภณ ตรงต าแหน่ง คบจ.9/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2625 ลว.18 ธค.60

13 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 14,760 88,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา บญุวิทย์ นางสาวพิชญา บญุวิทย์ ตรงต าแหน่ง คบจ.10/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2627 ลว.18 ธค.60

14 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 11,960 71,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ นางสาวศิริกลัยา กระสงัข์ ตรงต าแหน่ง คบจ.11/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2635 ลว.18 ธค.60

15 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 13,720 82,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายส าราญ ขมุเอม นายส าราญ ขมุเอม ตรงต าแหน่ง คบจ.12/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2636 ลว.18 ธค.60

16 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 15,000 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ นายณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ ตรงต าแหน่ง คบจ.13/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2638 ลว.18 ธค.60

17 จ้างเจ้าหน้าที่ชว่ยปฎิบตัิงาน 15,000 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ นายพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ ตรงต าแหน่ง คบจ.14/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2637 ลว.18 ธค.60

18 ซือ้หนังสอืพิมพ์รายวนั2561 / 570 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอรพิน บญุวงษ์ ร้านอรพิน บญุวงษ์ ขา่วสาระส าคญั คบซ.1/2561 ลว.2ตค.60

 ธค.60 สธ.1006.1/121 ลว.11 มค.61

19 ซือ้น า้ดื่มบรรจขุวด ขนาด18.9 ลติร 315 9,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โรงงานผลติน า้ดื่ม ร้าน โรงงานผลติน า้ดื่ม โรงงานน า้ดื่ม คบซ.2/2561 ลว.5 ตค.60 

ปี2561 /ธค.60 มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล สธ.1006.1/120 ลว.11 มค.61

20 เบิกเงินคา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 2,068 52,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ ประเทศ จ ากดั มหาชน บ.ดิทโต้ ประเทศ จ ากดั มหาชน เคร่ืองใช้ส านักงาน คบจ.15/2561 ลว. 5ตค.60

ประจ าเดือนธค.2560 สธ.1006.1/119 ลว.11มค.61

21 จดัซือ้โปรแกรมประยกุต์เพ่ืองาน 250,000 250,000.00 วิธีตกลงราคา บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากดั โปรแกรมประยกต์ฯ คบซ.3/2561 ลว.5 ตค.60

ติดตามประเมินผลบนที่ ประจ าปี2561 สธ.1006.1/2624 15 ธค.60



เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 73,900.00 73,900.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

เสนอราคา 73,900 บาท

ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์

วงเงิน 73,900 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.4/2561 

ลว. 6 ธันวาคม 2560

2 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 62,550.00 62,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจนาลยั  กงวงศ์ 

เสนอราคา 62,550 บาท

นางสาวพจนาลยั  กงวงศ์ 

วงเงิน 62,550 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.41/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

3 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 53,070.00 53,070.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกลัยกร  สทิธิการ 

เสนอราคา 53,070 บาท

นางสาวกลัยกร  สทิธิการ 

วงเงิน  53,070 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.42/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

4 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 64,530.00 64,530.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพจวรรณ  ชโลธร 

เสนอราคา 64,530 บาท

นางสาวพจวรรณ  ชโลธร 

วงเงิน  64,530 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.43/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

5 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,590.00 79,590.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวฉนัทนา  แสวงผล 

เสนอราคา 79,590 บาท

นางสาวฉนัทนา  แสวงผล 

วงเงิน  79,590 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.44/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

6 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,710.00 79,710.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจนัทนา  บรรจงเกต ุ

เสนอราคา  79,710 บาท

นางสาวจนัทนา  บรรจงเกต ุ

วงเงิน   79,710 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.45/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

7 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 65,550.00 65,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชตุิมา  หณุเวช 

เสนอราคา 65,550 บาท

นางสาวชตุิมา  หณุเวช 

วงเงิน  65,550 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.46/2561 

ลว. 18 ตลุาคม 2560

8 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 39,990.00 39,990.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปาริฉตัร์  ใบเจริญ

เสนอราคา 39,990 บาท

นางสาวปาริฉตัร์  ใบเจริญ

วงเงิน  39,990 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.47/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

9 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 54,420.00 54,420.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจไุรรัตน์  บญุสวน 

เสนอราคา 54,420 บาท

นางสาวจไุรรัตน์  บญุสวน 

วงเงิน  54,420 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.48/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

10 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรทิพย์  ด้วงจาด

เสนอราคา 69,300 บาท

นางสาวพรทิพย์  ด้วงจาด

วงเงิน  69,300 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.49/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

11 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 76,740.00 76,740.00 เฉพาะเจาะจง
นายพรศกัดิ์  ศรีไพริน

เสนอราคา 76,740 บาท

นายพรศกัดิ์  ศรีไพริน

วงเงิน  76,740 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.50/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

12 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 77,640.00 77,640.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจิราพร  เฉลยีงพจน์

เสนอราคา 77,640 บาท

นางสาวจิราพร  เฉลยีงพจน์

วงเงิน  77,640 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.51/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

ผู้ ได้รับการคดัเลอืก เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

ช่ือหน่วยงาน......ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย (กลุ่มควบคมุเคร่ืองส าอาง).......

วนัที่  28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้จดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



13 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 76,470.00 76,470.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

เสนอราคา 76,470 บาท

นางสาวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

วงเงิน  76,470 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.52/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

14 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 29,790.00 29,790.00 เฉพาะเจาะจง
นายพลวิศิษฏ์  เพ่ิมทองค า 

เสนอราคา  29,790

นายพลวิศิษฏ์  เพ่ิมทองค า 

วงเงิน   29,790

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.53/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

15 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมชัฌาภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี

เสนอราคา 47,250 บาท

นางสาวมชัฌาภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี วงเงิน  47,250 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.54/2561

ลว.18 ธันวาคม 2560

16
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายณฎัฐพล  ยอดด าเนิน 

เสนอราคา 31,500 บาท

นายณฎัฐพล  ยอดด าเนิน 

วงเงิน  31,500 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.55/2561

ลว. 18 ธันวาคม 2560

17

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

32,460.00 32,460.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะดา  ทาใจ 

เสนอราคา 32,460 บาท

นางสาวปิยะดา  ทาใจ 

วงเงิน  32,460 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.56/2561

ลว. 18 ธันวาคม 2560

18
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

49,620.00 49,620.00 เฉพาะเจาะจง
นายธีรยทุธ  ผอ่งฉวี 

เสนอราคา 49,620 บาท

นายธีรยทุธ  ผอ่งฉวี 

วงเงิน  49,620 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.57/2561

ลว. 2 ตลุาคม 2560

19
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

33,090.00 33,090.00 เฉพาะเจาะจง
นายกิตติวิสทุธ์ิ  ประทีปะจิตติ

เสนอราคา  33,090 บาท

นายกิตติวิสทุธ์ิ  ประทีปะจิตติ

วงเงิน   33,090 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.58/2561

ลว. 18 ธันวาคม 2560

20
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายพงศ์ธร  งามสงวน 

เสนอราคา 30,000 บาท

นายพงศ์ธร  งามสงวน 

วงเงิน  30,000 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.59/2561

ลว. 18 ธันวาคม 2560

21 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 78,585.00 78,585.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสลกัจิต  สบือาษา 

เสนอราคา 78,585 บาท

นางสาวสลกัจิต  สบือาษา 

วงเงิน 78,585 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.60/2561 

ลว. 18 ธันวาคม 2560

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 จ้างถา่ยเอกสาร 6,708.80        6,708.80               เฉพาะเจาะจง ก๊อปปี ้ปริน้ ก๊อปปี ้ปริน้  - มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้าง เลขที่ บจ.ว. 26/61

เสนอราคา 6,708.80 บาท ราคาจ้าง 6,708.80 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  15 ธค.60

วนัที่    24  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกและ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

                                                         สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ในรอบเดือน  ธันวาคม  2560                                          แบบ สชร.1

ช่ือหน่วยงาน ........ส านักควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย (กลุ่มควบคมุวตัถอุนัตราย)



ล าดบัที่ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ให้บริการ  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกแลนด์แอนคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ 55,640.- บาท

บ.เอกแลนด์แอนคอนสตรัคชั่น

ราคาที่จ้าง 55,640.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 10/2561

1 ธ.ค.60

2 จ้างจดัท าเอกสาร

ประกอบการประชมุและ

เอกสารเก่ียวกบั

การเบิกจา่ยเงิน

 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา เจ้าไทย

ราคาที่เสนอ 25,500.- บาท

น.ส.เจนจิรา เจ้าไทย

ราคาที่จ้าง 25,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 16/2561

6 ธ.ค.60

3 จ้างจดัท างานด้าน

ประชาสมัพนัธ์

 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สริิเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาที่เสนอ 37,500.- บาท

น.ส.สริิเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาที่จ้าง 37,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 17/2561

6 ธ.ค.60

4 จ้างจดัท าหนังสอืเวียน

และเอกสารประกอบการ

ประชมุ

 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สริิเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาที่เสนอ 37,500.- บาท

น.ส.สริิเพ็ญ ทองเพ็ชร

ราคาที่จ้าง 37,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 17/2561

6 ธ.ค.60

5 จ้างจดัท าหนังสอืเวียนและ

เอกสารประกอบการ

ประชมุ

 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ ยอดอินทร์ 

ราคาที่เสนอ 9,400.- บาท

นายเอกรินทร์ ยอดอินทร์ 

ราคาที่จ้าง 9,400.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 18/2561

7 ธ.ค.60

6 จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อม

พนักงานขบัรถ

 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาที่เสนอ 57,600.- บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาที่จ้าง 57,600.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 19/2561

12 ธ.ค.60

7 จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อม

พนักงานขบัรถ

 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาที่เสนอ 22,500.- บาท

นายฉลอง สมัมาขนัธ์

ราคาที่จ้าง 22,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 20/2561

13 ธ.ค.60

8 จ้างถา่ยเอกสาร  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สามชยั 2017

ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท

ร้าน สามชยั 2017

ราคาที่จ้าง 3,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 21/2561

13 ธ.ค.60

สรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนตลุาคม 2560

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองสง่เสริมการประกอบการผลติภณัฑ์สขุภาพ

วนัที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัลอืกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง



9 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือ

พฒันาระบบ

สารสนเทศของ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนทศัน์ ไทยธนวฒัน์

ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท

นายธนทศัน์

ราคาที่จ้าง 30,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 22/2561

20 ธ.ค.60

10 จ้างจดัท าแนวทาง

กระบวนการและแนวทาง

วชิาการด้านคลินิก

ในการอนญุาตยาที่มีการวจิยั

พฒันาและนวตักรรม

500,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง มลูนิธิสง่เสริมวิจยัทางการ

แพทย์

ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท

มลูนิธิสง่เสริมวิจยัทางการ

แพทย์

ราคาที่จ้าง 500,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 23/2561

28 ธ.ค.60

11 จ้างจดัท าแนวทาง

กระบวนการและแนวทาง

วชิาการด้านคณุภาพและพ

รีคลินิกในการ

อนญุาตยาที่มีการวจิยั

พฒันาและนวตักรรม

500,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ราคาที่จ้าง 500,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 24/2561

28 ธ.ค.60

12 จ้างจดัท าข้อมลูช่ือ

สามญัทางยา

ตามมาตรฐาน Inter (inn)

 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สจิุรา นิพทัธพิมพ์ใจ

ราคาที่เสนอ 25,500.- บาท

น.ส.สจิุรา นิพทัธพิมพ์ใจ

ราคาที่จ้าง 25,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 25/2561

28 ธ.ค.60

แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานจดัซือ้จดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 21,000 จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสรรบญุ  แก้วประพนัธ์ เสนอราคา 48,000 บาทนายสรรบญุ  แก้วประพนัธ์ ราคาจ้าง  48,000 บาท - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  21/2561

 - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 ธันวาคม 2560

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน......ธันวาคม 2560...............

(ช่ือหน่วยงาน)....ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.)......

วนัที่...31.....เดือน.ธันวาคม..พ.ศ....2560...

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง


