
แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างซอ่มรถยนต์ หมายเลข 34,849.90 บาท 34,849.90 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 34,849.90 บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 34,849.90 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 168/2561

ทะเบียน นง - 5933 นนทบรีุ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างซอ่มรถยนต์ หมายเลข 33,608.70 บาท 33,608.70 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 33,608.70 บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 33,608.70 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 169/2561

ทะเบียน นง - 3981 นนทบรีุ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างติดตัง้โคมไฟสปอร์ตไลท์ 10,700.-บาท 10,700.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 10,700.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 10,700.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 170/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 ซอ่มท่อประปา 2 รายการ 8,500.-บาท 8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แร็ทโคร 8,500.-บาท บริษัท แร็ทโคร 8,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 171/2561

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างรถตู้ปรับอากาศ ส าหรับ 12,000.บาท 12,000.บาท เฉพาะเจาะจง นางสภุาภรณ์ พิมพ์สวุรรณ 12,000.บาท นางสภุาภรณ์ พิมพ์สวุรรณ 12,000.บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 172/2561

รับ-สง่ เจ้าหน้าที่เดินทางไป- เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 พ.ค. 2561

กลบั ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อารียา โกสลิา 10,000.-บาท น.ส. อารียา โกสลิา 10,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 173/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

7 จ้างดแูลระบบกระจายเสยีง 21,600.-บาท 21,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายมานนท์ แก้วด้วง 21,600.-บาท นายมานนท์ แก้วด้วง 21,600.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 174/2561

ตามสายภายในอาคาร อย. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฯ 94,500.-บาท 94,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ส านักพิมพ์ 94,500.-บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ส านักพิมพ์ 94,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 175/2561

อกัษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ อกัษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 23 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อารียา โกสลิา 10,000.-บาท น.ส. อารียา โกสลิา 10,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 176/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 30 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 ซือ้เคร่ืองคิดเลขแบบพิมพ์ 3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน Y&Y 3,000.-บาท ร้าน Y&Y 3,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 27/2561

กระดาษ 1 เคร่ือง (ค) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จดัซือ้โทรศพัท์แบบอนาลอ็ก 16,090.-บาท 16,090.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟลก็ซ์ คอม จ ากดั 16,090.-บาท บริษัท เฟลก็ซ์ คอม จ ากดั 16,090.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 28/2561

จ านวน 6 เคร่ือง (ค) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 ซือ้เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 16,692.-บาท 16,692.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 16,692.-บาท ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 16,692.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 29/2561

3 ตวั (ค) เอ็นเค โปเกรส เอ็นเค โปเกรส เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

13 จดัซือ้โต๊ะและเก้าอี ้จ านวน 27,200.-บาท 27,200.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ 27,200.-บาท บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ 27,200.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 30/2561

4 รายการ ค. จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 ซือ้วสัดสุ านักงาน จ านวน 7,530.-บาท 7,530.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นสามญั พี.วาย 7,530.-บาท ห้างหุ้นสว่นสามญั พี.วาย 7,530.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 30/2561

2 รายการ บ. ซพัพลาย ซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป

1 ซือ้วสัดสุ านักงาน 57,135.86             57,135.86            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงวฒันไพศาล หจก.แสงวฒันไพศาล โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.155/61

เสนอราคา 57,135.86  บาท เสนอราคา 57,135.86  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 36,800 36,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.156/61

เสนอราคา 36,800  บาท เสนอราคา 36,800  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 15 พฤษภคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

เดือน พฤษภาคม  2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 ซือ้วสัดสุ านักงาน (กระดาษ) 46,545 46,545 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.157/61

เสนอราคา 46,545 บาท เสนอราคา 46,545 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 16 พฤษภคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 เชา่ห้องประชมุ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรม ชวาลนั รีสอร์ท โรงแรม ชวาลนั รีสอร์ท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.158/61

เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคา 20,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 16 พฤษภคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างจดัสง่วรสารขา่วสารด้านยาและ 16,000 16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.159/61

ผลติภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 17 พฤษภคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 2,782 2,782 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.160/61

เสนอราคา 2,782 บาท เสนอราคา 2,782 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 พฤษภคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

หน่วยงาน

7 จ้างเซ็ครอยร่ัวซมึและเปลี่ยนถา่ยน า้มนั 13,846.87             13,846.87            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5 จ ากดั บริษัท สยามพระราม 5 จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.161/61

เคร่ืองรถยนต์นิสสนั นง6622 เสนอราคา 13,846.87 บาท เสนอราคา 13,846.87 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 21 พฤษภาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,600 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชยัรินทร์ พงศ์สทิธิจ ารูญ นายชยัรินทร์ พงศ์สทิธิจ ารูญ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.162/61

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

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 ซือ้เคร่ืองโทรสาร 28,350 28,350 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีดฯ บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีดฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.163/61

เสนอราคา 28,350 บาท เสนอราคา 28,350 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 2,782 2,782 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.164/61

เสนอราคา 2,782 บาท เสนอราคา 2,782 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 28 พฤษภาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

หน่วยงาน

11 ซือ้หนังสอือ้างอิงในรูปแบบออนไลน์ 38,847.70             38,847.70            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.165/61

เสนอราคา 38,847.70 บาท เสนอราคา 38,847.70 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 จ้างปฏิบตัิงานด้านธุรการ 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกมล จิตต์สนุทร นางสาวศิริกมล จิตต์สนุทร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.166/61

เสนอราคา 48,000 บาท เสนอราคา 48,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
 วงเงินที่จะซือ้หรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์                   12,000                  12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 

แอพพลเิคชั่น จ ากดั ราคาที่

เสนอ 12,000 บาท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 

แอพพลเิคชั่น จ ากดั ราคาที่

ตกลงจ้าง 12,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บซ.ศ. 9/2561 

วนัที่ 4 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

2 ซือ้เคร่ืองสแกนเนอร์                   20,000                  20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 

แอพพลเิคชั่น จ ากดั ราคาที่

เสนอ 20,000 บาท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ 

แอพพลเิคชั่น จ ากดั ราคาที่

ตกลงจ้าง 20,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บซ.ศ. 10/2561 

วนัที่ 4 พฤษภาคม 2561

3 จ้างซอ่มพร้อมเปลี่ยนอปุกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศ

                  14,766                  14,766 เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ 14,766 บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

ราคาที่ตกลงจ้าง 14,766 

บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.36/2561 วนัที่ 

31 พฤษภาคม 2561

4 จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ 

เดือน มิถนุายน 2561 - กนัยายน

 2561

                  81,300                  81,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน์  พะลายะสตุ

ราคาที่เสนอ 81,300 บาท

นางสาวนวรัตน์  พะลายะสตุ

ราคาที่ตกลงจ้าง 81,300 

บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.36/2561 วนัที่ 

31 พฤษภาคม 2561

5 จ้างเหมาบริการงานด้านพสัด ุ

เดือน เมษายน 2561 - กนัยายน 

2561

                  74,700                  74,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทยัรัตน์  ละเต็บซนั

ราคาที่เสนอ 74,700 บาท

นางสาวหทยัรัตน์  ละเต็บซนั

ราคาที่ตกลงจ้าง 74,700 

บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.37/2561 วนัที่ 

31 พฤษภาคม 2561

6 โครงการพฒันาระบบ MESHLog

 Mobile Application

                498,000                498,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเอ็กซ์ จ ากดั

ราคาที่เสนอ 498,000 บาท

บริษัท เทคเอ็กซ์ จ ากดั

ราคาที่ตกลงจ้าง 498,000 

บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

สญัญาที่ 59/2561 วนัที่ 24 

พฤษภาคม 2561

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้าง หรือจ้างเหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

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

วนัที่ ๔ เดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๑ ขออนมุตัิจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนักงานขบัรถ

๗,๐๕๐.๐๐ ๗,๐๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๗,๐๕๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๗,๐๕๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๓/๒๕๖๑ ลว.๗ พ.ค.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย     

เสนอราคา ๓๖,๐๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  เดชจุ้ย     

เสนอราคา ๓๖,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๔/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๓๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร  ณ พิบลูย์    เสนอ

ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท

นายพงศกร  ณ พิบลูย์    

เสนอราคา ๓๒,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๕/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสฮุวง  ฐิติสตัยากร   

เสนอราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสฮุวง  ฐิติสตัยากร   

เสนอราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๖/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๗๑,๖๐๐.๐๐ ๗๑,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  อนันธิกลุชยั   

เสนอราคา ๗๑,๖๐๐ บาท

นางอรวรรณ  อนันธิกลุชยั   

เสนอราคา ๗๑,๖๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๗/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๔๖,๔๐๐.๐๐ ๔๖,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  บญุทวี   

เสนอราคา ๔๖,๔๐๐ บาท

นางสาวอมรรัตน์  บญุทวี   

เสนอราคา ๔๖,๔๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๘/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๔๒,๘๐๐.๐๐ ๔๒,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน     

เสนอราคา ๔๒,๘๐๐ บาท

นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน     

เสนอราคา ๔๒,๘๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๙/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๓๑,๔๐๐.๐๐ ๓๑,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง    

เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง  

  เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๔๐/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

๓๑,๔๐๐.๐๐ ๓๑,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสรีุย์รัตน์  ภู่ทอง   

เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

นางสาวสรีุย์รัตน์  ภู่ทอง   

เสนอราคา ๓๑,๔๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๔๑/๒๕๖๑ ลว.๒๕ พ.ค.

๖๑



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๑๐ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสาร

ประกอบการประชมุ

๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปป๊ี ปริน้  เสนอราคา 

๑,๐๐๐ บาท

ร้านก็อปป๊ี ปริน้  เสนอราคา

 ๑,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๔๒/๒๕๖๑ ลว.๓๐ พ.ค.

๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจ้างซอ่มครุภณัฑ์

ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ)

๒,๗๘๒.๐๐ ๒,๗๘๒.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 

เสนอราคา 2,782 บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 

เสนอราคา 2,782 บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๔๓/๒๕๖๑ ลว.๓๐ พ.ค.

๖๑

๑๒ ขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์

๔๐,๒๓๒.๐๐ ๔๐,๒๓๒.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากดั 

เสนอราคา ๔๐,๒๓๒ บาท

บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากดั 

เสนอราคา ๔๐,๒๓๒ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๐/๒๕๖๑ ลว.๘ พ.ค.๖๑

หน้า 1 แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างบนัทึกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียนฯ 28,500.00             28,500.00            เฉพาะเจาะจง นส.พลอยไพลนิ พานิชดี 28,500.00             นส.พลอยไพลนิ พานิชดี 28,500.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 477/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างปฏิบตัิงานใน กลุ่ม 45,000.00             45,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.นราวดี จินากลุ 45,000.00             นส.นราวดี จินากลุ 45,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 478/2561

ก าดบัดแูลหลงัออกสู่ตลาด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างท าข้อมลูเพ่ือการพฒันาแผน 60,000.00             60,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.จฑุาทิพย์ มาตรอ 60,000.00             นส.จฑุาทิพย์ มาตรอ 60,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 479/2561

ปฏิบตัิการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักยา

วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

ประมาณ

4 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมิน 78,000.00             78,000.00            เฉพาะเจาะจง นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00             นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 480/2561

ข้อมลูยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จดัท าข้อมลูประกอบการปรับปรุง 78,000.00             78,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.วรกานดา เอือ้จรัสพนัธ์ 78,000.00             นส.วรกานดา เอือ้จรัสพนัธ์ 78,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 481/2561

บญัชียาหลกั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จดัท าข้อมลูเพ่ือออกใบสัง่ช าระเงิน 30,780.00             30,780.00            เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน สขุจิตร 30,780.00             นายธีรพฒัน สขุจิตร 30,780.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 482/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 2,728.50               2,728.50              เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า 2,728.50               ร้านกิจเจริญการค้า 2,728.50           มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1153

เพ่ือจดัประชมุ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 648.00                  648.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเสก็อปปี้ 648.00                  ร้าน เอเสก็อปปี้ 648.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1159

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

9 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 10,488.00             10,488.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอส ก็อบปี้ 10,488.00             ร้านเอเอส ก็อบปี้ 10,488.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 483/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างพิมพ์หนังสอิืเลก็ทรอนิกส์ 50,000.00             50,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ส านักพิมพ์ อกัษร 50,000.00             หจก.ส านักพิมพ์ อกัษร 50,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 484/2561

กราฟฟิค แอนด์ไซด์ กราฟฟิค แอนด์ไซด์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จดัซือ้หมึกพิมพ์ 166,566.90           166,566.90          เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีไนนทิไนน 166,566.90           หจก.ทีทีไนนทิไนน 166,566.90       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ย. 24/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างซอ่มเคร่ืองปริน้เตอร์ 1,819.00               1,819.00              เฉพาะเจาะจง บจ.พีเอ็ม ออโต 1,819.00               บจ.พีเอ็ม ออโต 1,819.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1169

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างถา่ยเอกสารการประชมุ 5,496.00               5,496.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอส ก็อปปี้ 5,496.00               ร้านเอเอส ก็อปปี้ 5,496.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.485/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

14 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 7,000.00               7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมขนั 7,000.00               นายฉลอง สมัมขนั 7,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.486/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างซอ่มรถยนราชการ นง5821 3,737.51               3,737.51              เฉพาะเจาะจง สยามนิสสนัออโต้ 3,737.51               สยามนิสสนัออโต้ 3,737.51           มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1174

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างถา่ยเอกสาร 716.80                  716.80                 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอสก็อบปี้ 716.80                  ร้านเอเอสก็อบปี้ 716.80              มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1176

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างท าข้อมลูและเอกสารเพ่ือ 24,000.00             24,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอมรชยั ไชยโคตร 24,000.00             นายอมรชยั ไชยโคตร 24,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.487/2561

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างท าเวียนประกาศคณะกรรมการ 10,200.00             10,200.00            เฉพาะเจาะจง นส.ภิญญาพชั สดุทองคง 10,200.00             นส.ภิญญาพชั สดุทองคง 10,200.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 488/2561

พฒันาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 พ.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 ด าเนินการประเมินวิชาการค าขอ 37,500.00             37,500.00            เฉพาะเจาะจง นางทสันีย์ ล้อชยัเวช 37,500.00             นางทสันีย์ ล้อชยัเวช 37,500.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 489/2561

โฆษณาฯ เสนอราคาเหมาะสม 17 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

20 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 20-25 พค.61 13,200.00             13,200.00            เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกลุ 13,200.00             นายวรโชติ จนัทราสกลุ 13,200.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 490/2561

เสนอราคาเหมาะสม 17 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 11,400.00             11,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ฑิมณตรี 11,400.00             หจก.ฑิมณตรี 11,400.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 493/2561

เสนอราคาเหมาะสม 18 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 8,820.00               8,820.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ฑิมณตรี 8,820.00               หจก.ฑิมณตรี 8,820.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 494/2561

เสนอราคาเหมาะสม 18 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างซอ่มแซมผนังห้อง 20,330.00             20,330.00            เฉพาะเจาะจง บจ.อาชา เอ็นเตอร์ไพรส 20,330.00             บจ.อาชา เอ็นเตอร์ไพรส 20,330.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 495/2561

เสนอราคาเหมาะสม 21 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 13,200.00             13,200.00            เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกลุ 13,200.00             นายวรโชติ จนัทราสกลุ 13,200.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 496/2561

เสนอราคาเหมาะสม 21 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 3,638.00               3,638.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วิส 3,638.00               ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วิส 3,638.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1194

เสนอราคาเหมาะสม 21 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

26 จ้างท าตรายาง 7,025.00               7,025.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 7,025.00               ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 7,025.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 497/2561

เสนอราคาเหมาะสม 22 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างจดัท ารูปแบบพฒันาตน 470,000.00           470,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.กมลนัทธ มวงยิม้ 470,000.00           นส.กมลนัทธ มวงยิม้ 470,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 498/2561

แบบการสง่เสริม เสนอราคาเหมาะสม 22 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างถา่ยเอกสาร 1,256.00               1,256.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ เอส ก็อปปี้ 1,256.00               ร้านเอ เอส ก็อปปี้ 1,256.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1213.1

เสนอราคาเหมาะสม 23 พค 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างท ารูปแบบหลกัสตูรการสง่เสริม 240,000.00           240,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.กมลนัทธ  มวงยิม้ 240,000.00           นส.กมลนัทธ  มวงยิม้ 240,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 499/2561

การใช้ยา เสนอราคาเหมาะสม 23 พค.61

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 ตรวจสอบประเมินค าข้อด้านยา 60,000.00             60,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ 60,000.00             นส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ 60,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 500/2561

เสนอราคาเหมาะสม 23 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 ตรวจสอบประเมินค าข้อด้านยา 80,000.00             80,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.มนัสนันท์ สวนเพชร 80,000.00             นส.มนัสนันท์ สวนเพชร 80,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 501/2561

เสนอราคาเหมาะสม 23 พค.2561

ภายในวงเงินงบ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

ประมาณ

32 จดัท าโครงการการทบทวนวรรณกรรม 100,000.00           100,000.00          เฉพาะเจาะจง มลูนิธิเพ่ือการประเมิน 100,000.00           มลูนิธิเพ่ือการประเมิน 100,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 504/2561

เทคโนโลยฯี เทคโนโลยฯี เสนอราคาเหมาะสม 31 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 ตรวจความครบถวนถกูต้องของ 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.จฑุารัตน์ วงัชนะ 5,000.00               นส.จฑุารัตน์ วงัชนะ 5,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 505/2561

ค าขอขึน้ทะเบียนยา เสนอราคาเหมาะสม 23 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 ประสานงาน วิเคราะห์ 23,750.00             23,750.00            เฉพาะเจาะจง นส.กนกกร สทุธินนท์ 23,750.00             นส.กนกกร สทุธินนท์ 23,750.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 506/2561

เสนอราคาเหมาะสม 31 พค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

รายช่ือ ราคาที่เสนอ ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

4 รายการ

49,800.00 49,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์

แอพพลเิคชั่น จ ากดั

49,800.00 บริษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์

แอพพลเิคชั่น จ ากดั

49,800.00 คณุภาพของสนิค้าและ

การบริการดี

ตซ 14/61 ลว. 1 พฤษภาคม 2561

2 จ้างเปลี่ยนลกูบิดประตู 500.00 500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ภาคสารศรี 500.00 นายปัญญา  ภาคสารศรี 500.00 มีคณุภาพและบริการดี ตจ 94/61 ลว. 9 พฤษภาคม 2561

3 จ้างเปลี่ยนมอเตอร์เคร่ืองเติม

อากาศ

6,500.00 6,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์แอร์ คอนดิชั่นน่ิง

 จ ากดั

6,500.00 บริษัท เมเจอร์แอร์ คอนดิชั่น

น่ิง จ ากดั

6,500.00 มีคณุภาพและบริการดี ตจ 95/61 ลว. 17 พฤษภาคม 

2561

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

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

วนัที่  1  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้จดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

4 จ้างเหมาบนัทึกข้อมลู 75,532.00 75,532.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอบุลวรรณ ชินเกตุ 75,532.00 นางสาวอบุลวรรณ ชินเกตุ 75,532.00 จ้างตามความรู้

ความสามารถ

ตจ 96/61 ลว. 22 พฤษภาคม 

2561

5 จ้างเหมาบนัทึกข้อมลู 78,408.00 78,408.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสริุยา  มขุะวาทิน 78,408.00 นายสริุยา  มขุะวาทิน 78,408.00 จ้างตามความรู้

ความสามารถ

ตจ 97/61 ลว. 22 พฤษภาคม 

2561

6 จ้างเหมาบนัทึกข้อมลู 44,000.00 44,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาศรี  โชตินัย 44,000.00 นางสาวนภาศรี  โชตินัย 44,000.00 จ้างตามความรู้

ความสามารถ

ตจ 98/61 ลว. 24 พฤษภาคม 

2561

7 จ้างท าตรายาง 25 รายการ 2,485.00 2,485.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,485.00 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,485.00 มีคณุภาพและบริการดี ตจ 99/61 ลว. 25 พฤษภาคม 

2561

8 ซือ้กระดาษถา่ยเอกสาร 1,000 รีม 92,020.00 92,020.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์

แอพพลเิคชั่น จ ากดั

92,020.00 บริษัทเอฟเอ ซิลเต็มแอนด์

แอพพลเิคชั่น จ ากดั

92,020.00 คณุภาพของสนิค้าและ

การบริการดี

ตซ 15/61 ลว. 25 พฤษภาคม 

2561

9 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ นง 6869

 นบ

37,528.11 37,528.11  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5จ ากดั 37,528.11 บริษัท สยามพระราม 5จ ากดั 37,528.11 เป็นศนูย์รถยนต์ที่มี

มาตรฐานในการให้บริการ

ตจ 100/61 ลว. 31 พฤษภาคม 

2561

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างเดินสายเมน 24,075 24,075 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 24,075 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 24,075

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.601/61               2 

พฤษภาคม 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้/จดัจ้างในรอบเดือน…พฤษภาคม 2561................................

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

วนัที่....12..เดือน…มิถนุายน....พ.ศ...2561.................

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

2 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 40,000 นส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 40,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.602/61               2 

พฤษภาคม 2561

3 จ้างขนย้ายโต๊ะ 38,200 38,200 เฉพาะเจาะจง นายวรรณขยั โตสวสัดิ์ 38,200 นายวรรณขยั โตสวสัดิ์ 38,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.603/61               2 

พฤษภาคม 2561

4
ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการจ้าง

สง่มาไม่ทนั
 -  -  -

ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสารการ

จ้างสง่มาไม่ทนั
 -

ยกเลกิ เน่ืองจากเอกสาร

การจ้างสง่มาไม่ทนั
 -

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.604/61               2 

พฤษภาคม 2561

5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 14,000.00 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 14,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.605/61               4 

พฤษภาคม 2561

6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 12,000 นายอภิรมณ์ โชติสขุสงวน 12,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.606/61               4 

พฤษภาคม 2561

7 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 8,560 8,560 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 8,560 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 8,560

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.607/61               4 

พฤษภาคม 2561

8 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 4,900 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 4,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.608/61               4 

พฤษภาคม 2561



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

9 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรสทิธ์ิ 100,000 นายไกรสทิธ์ิ 100,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.609/61               4 

พฤษภาคม 2561

10 จ้างเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอส.ไอ 10,000 บ.พี.เอส.ไอ 10,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.610/61               7 

พฤษภาคม 2561

11 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียาฉตัร สงัข์พระกร 21,000 นางสาวปรียาฉตัร สงัข์พระกร 21,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.611/61               10 

พฤษภาคม 2561

12 จ้างซอ่มคอมฯ 3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 3,745 บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 3,745

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.612/61               16 

พฤษภาคม 2561

13 จ้างซอ่มห้องน า้ 4,547 4,547 เฉพาะเจาะจง บ.เคง่ ซง่ ฮวด 4,547 บ.เคง่ ซง่ ฮวด 4,547

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.613/61               17 

พฤษภาคม 2561

14 จ้างท าตรงยาง 5,960 5,960 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 5,960 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 5,960

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.614/61               17 

พฤษภาคม 2561

15 จ้างพิมพ์หนังสอื 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บ.ควัคมัเบอร์ 499,000 บ.ควัคมัเบอร์ 499,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.615/61               25 

พฤษภาคม 2561



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

16
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน ด้าน

การวิเคราะห์
200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง นางชนิพรรณ บตุรยี่ 200,000 นางชนิพรรณ บตุรยี่ 200,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.616/61               25 

พฤษภาคม 2561

17 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมา ไชยวงค์ 60,000 นางสาวอสมา ไชยวงค์ 60,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.617/61               28 

พฤษภาคม 2561

18 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุะกะ 40,000 นายกรณยั พิมพสรุะกะ 40,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.618/61               28 

พฤษภาคม 2561

19 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกต ใบจ าปี 38,000.00 นายอลงกต ใบจ าปี 38,000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.619/61               30 

พฤษภาคม 2561

20 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา วิริยะ 44,000.00 นางสาวขนิษฐา วิริยะ 44,000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.620/61               30 

พฤษภาคม 2561

21
จ้างเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง นง-

6624
6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ติวานนท์ยางยนต์ 6,900.00 ติวานนท์ยางยนต์ 6,900.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.621/61               30 

พฤษภาคม 2561

22 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั บรรจง 40,000.00 นายฉตัรชยั บรรจง 40,000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.623/61               30 

พฤษภาคม 2561



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

23 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 44,000.00 นายทศพล จนัทร์เพ็ญ 44,000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.624/61               30 

พฤษภาคม 2561

24 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุะกะ 12,900.00 นายกรณยั พิมพสรุะกะ 12,900.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.625/61               30 

พฤษภาคม 2561

25 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัญพิสษิฐ์ วชัรเสวี 40,000.00 นายธัญพิสษิฐ์ วชัรเสวี 40,000.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.626/61               31 

พฤษภาคม 2561

26 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 78,900.00 78,900.00 เฉพาะเจาะจง นางถาวินี จารุพิสฐิธร 78,900.00 นางถาวินี จารุพิสฐิธร 78,900.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.627/61               31 

พฤษภาคม 2561

27 จ้างท าสติ๊กเกอร์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐัพล หมีมงคล 4,200.00 นายณฐัพล หมีมงคล 4,200.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.อ.628/61               31 

พฤษภาคม 2561

28 ซือ้หมึก 86,900.00 86,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิบลูกิจ 86,900.00 บ.วิบลูกิจ 86,900.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.49/61               4 

พฤษภาคม 2561

29 ซือ้วสัดุ 63,670.35 63,670.35 เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 63,670.35 กิจเจริญการค้า 63,670.35

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.50/61               8 

พฤษภาคม 2561



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

30 ซือ้กลอ่งจดัเก็บเอกสาร 1,669.20 1,669.20 เฉพาะเจาะจง กรุงเทพคลงั 1,669.20 กรุงเทพคลงั 1,669.20

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.51/61              10 

พฤษภาคม 2561

31 ซือ้วสัดุ 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิบลูกิจ 82,500.00 บ.วิบลูกิจ 82,500.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.52/61               22 

พฤษภาคม 2561

32 ซือ้กระดาษถา่ยเอกสาร 64,414 64,414 เฉพาะเจาะจง บ.ดบัเบิล้เอ 64,414 บ.ดบัเบิล้เอ 64,414

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.อ.52/61               24 

พฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

บริษัท รับตรวจสนิค้าโพ้นทะเล

 จ ากดั
3,748,745             

บริษัท ศนูย์ห้องปฏิบตัิการ

และวิจยัทางการแพทย์และ

การเกษตรแห่งเอเซีย จ ากดั

3,959,000             

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
3,790,000             

3,748,745         
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
สญัญาจ้างเลขที่ 60/2561

ส านักดา่นอาหารและยา

วนัที่     31     เดือน     พฤษภาคม    พ.ศ. 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

1

จ้างวิเคราะห์สารเคมีก าจดั

ศตัรูพืชตกค้างในผกัและผลไม้

สดน าเข้า ณ ดา่นอาหารและยา 

ตามแผนการเก็บตวัอยา่ง

ผลติภณัฑ์สขุภาพ ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2561

5,000,000                         5,000,000 e-bidding
บริษัท รับตรวจสนิค้าโพ้น

ทะเล จ ากดั

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

2 จดัซือ้ถงัดบัเพลงิ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เคมิคอล จ ากดั 8,025.00
บริษัท นิปปอน เคมิคอล 

จ ากดั
8,025.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บซด.42/61 ลว 9 พ.ค. 61

3
เปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ืองและซอ่ม

บ ารุงรักษารถยนต์ บน 3917
58,315.00 58,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 58,315.00 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 58,315.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

         บจด.212/61         วนัที่ 15

 พ.ค. 61

4
คา่ท าความสะอาดดา่นอาหาร

และยาแม่สาย เดือน พ.ค. 2561
7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บญุฑริกา  แซเ่ตียว 7,500.00 น.ส.บญุฑริกา  แซเ่ตียว 7,500.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บซด204/61 ลว 1พ.ค. 2561

5
สอบเทียบเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 

ต าแหน่ง
963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
963.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
963.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.205/61 ลว 8 พ.ค. 61

6
สอบเทียบเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 

ต าแหน่ง
963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
963.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
963.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.209/61 ลว 8 พ.ค. 61

7
สอบเทียบเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 

ต าแหน่ง
1,498.00               1,498.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
1,498.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
1,498.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.210/61 ลว 8 พ.ค. 61

8
สอบเทียบเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 

ต าแหน่ง
1,498.00               1,498.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
1,498.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
1,498.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.206/61 ลว 8 พ.ค. 61

9
สอบเทียบเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 

ต าแหน่ง
963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
963.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
963.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.207/61 ลว 8 พ.ค. 61

10
สอบเทียบเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 

ต าแหน่ง
963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
963.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
963.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.208/61 ลว 8 พ.ค. 61

11
ซือ้ชดุทดสอบเคร่ืองส าอางและ

อาหาร
9,501.60               9,501.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยแูอนด์วี โฮลดิง้ (ไทย

แลนด์) จ ากดั
9,501.60

บริษัท ยแูอนด์วี โฮลดิง้ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
9,501.60

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.41/61 ลว 8 พ.ค. 61

12
ซือ้ชดุน า้ยาตรวจสอบยาฆ่า

แมลง-สารพิษตกค้าง
87,384.00             87,384.00 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 87,384.00 ห้างจีทีพาณิชย์ 87,384.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.43/61 ลว 30 พ.ค. 61

13
สอบเทียบเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 

ต าแหน่ง
963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
963.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ

เพ่ือสถาบนัอาหาร
963.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.213/61 ลว 30 พ.ค. 61



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

14

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานดา่น

อาหารและยา พระสมทุรเจดีย์ 

สมทุรปราการ และดา่นอาหาร

และยาท่าเรือเอกชน บริษัท ที เอส

 ขนสง่และโลจิสติกส์ จ ากดั 

จงัหวดัสมทุรปราการ

55,000                                   55,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนารัตน์  

เพลาจนัทร์
                  55,000

น.ส.ธนารัตน์  

เพลาจนัทร์
55,000              

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.203/61 ลว. 1 พ.ค. 61

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑ ออกแบบและผลติโปสเตอร์ ๑๒,๓๖๕ ๑๒,๓๖๕ เฉพาะเจาะจง
บ. เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย

แอนด์เซอวิส จ ากดั
๑๒,๓๖๕

บ. เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย

แอนด์เซอวิส จ ากดั
๑๒,๓๖๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๐๘/๒๕๖๑     วนัที่

 ๓๐/๔/๒๕๖๑

๒ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญสดุา งอกนาวงั ๓๐,๐๐๐ นางสาวธัญสดุา งอกนาวงั ๓๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๐๙/๒๕๖๑     วนัที่

 ๓๐/๔/๒๕๖๑

๓ เหมารถตู้ปรับอากาศ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์ จิตต์สมสขุ ๓,๐๐๐ นางอมรรัตน์ จิตต์สมสขุ ๓,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๐/๒๕๖๑     วนัที่

 ๓/๕/๒๕๖๒

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน..พฤษภาคม...๒๕๖๑......(ช่ือหน่วยงาน)...............กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค.................

วนัที่…๑...เดือน....มิถนุายน......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๔ ซอ่มไมโครโฟนไร้สาย ๖๖๓.๔๐ ๖๖๓.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.มหาจกัรดีเวลอปเมนท์ กดั ๖๖๓.๔๐ บ.มหาจกัรดีเวลอปเมนท์ กดั ๖๖๓.๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บจ.พศ. ๑๑๑/๒๕๖๑     วนัที่ 

๘/๕/๒๕๖๑

๕ ซอ่มครุภณัฑ์ ๗,๖๑๐ ๗,๖๑๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๗,๖๑๐ ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๗,๖๑๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๒/๒๕๖๑     วนัที่

 ๑๑/๕/๒๕๖๒

๖ เหมารถตู้ปรับอากาศ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ๗,๕๐๐ นายฉลอง สมัมาขนัธ์ ๗,๕๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๓/๒๕๖๑     วนัที่

 ๑๑/๕/๒๕๖๓

๗ ของที่ระลกึ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา กณัเกตุ ๑,๕๐๐ นางสาวปาณิสรา กณัเกตุ ๑,๕๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๔/๒๕๖๑     วนัที่

 ๑๘/๕/๒๕๖๔

๘
ซอ่มฝ้าเพดานของ

เคร่ืองปรับอากาศ
๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑,๒๘๔ ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑,๒๘๔

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๕/๒๕๖๑     วนัที่

 ๑๘/๕/๒๕๖๔

๙
ผลติและเผยแพร่ชิน้งาน

ประชาสมัพนัธ์
๓๒,๑๐๐ ๓๒,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ๓๒,๑๐๐ บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ๓๒,๑๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๖/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๔/๕/๒๕๖๔

๑๐ ออกแบบและผลติสติ๊กเกอร์ความรู้ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ จ ากดั ๔๙๔,๐๐๐ บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ จ ากดั ๔๙๔,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๗/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๑๑

วีดิทศั เร่ือง การปฏิรูประบบ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์

สขุภาพของ อย.

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โนวา อินเตอร์แอ็ด จ ากดั ๑๕๐,๐๐๐ บ.โนวา อินเตอร์แอ็ด จ ากดั ๑๕๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๘/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๒ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจมาศ พนัทวี ๙๒,๐๐๐ นางสาวเบ็ญจมาศ พนัทวี ๙๒,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๑๙/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๕๒,๘๐๐ ๕๒,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยาพชัร สดีา ๕๒,๘๐๐ นางสาวปิยาพชัร สดีา ๕๒,๘๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๐/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๔ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๖,๖๔๐ ๔๖,๖๔๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๔๖,๖๔๐ นายสมมาตร์ หอมจ าปา ๔๖,๖๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๑/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๕ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนวลพรรณ สขุสนัต์รุ่งเรือง ๓๒,๐๐๐
นางนวลพรรณ สขุสนัต์

รุ่งเรือง
๓๒,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๒/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๖ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๕๘,๗๒๐ ๕๘,๗๒๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๕๘,๗๒๐ นางสาวภควดี  เจริญทิพย์ ๕๘,๗๒๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๓/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๗ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๕๒,๖๐๐ ๕๒,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวชลติา ใจสมคัร ๕๒,๖๐๐ นางสาวชลติา ใจสมคัร ๕๒,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๔/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๑๘ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี ๔๐,๐๐๐ นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี ๔๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๕/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๑๙ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนะรารัตน์ แสนสขุ ๗๐,๐๐๐ นางสาวนะรารัตน์ แสนสขุ ๗๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๖/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๕๓,๒๐๐ ๕๓,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ สาลวีรรณ ๕๓,๒๐๐ นางสาวธิดารัตน์ สาลวีรรณ ๕๓,๒๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๗/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๑ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี ใจปลืม้ ๔๘,๐๐๐ นางสาวเกศินี ใจปลืม้ ๔๘,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๘/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๒ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายทวชา เพชรบญุยงั ๗๔,๐๐๐ นายทวชา เพชรบญุยงั ๗๔,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๒๙/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๓ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๑๙,๓๕๐ ๑๙,๓๕๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์ ๑๙,๓๕๐ นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์ ๑๙,๓๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๐/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๔ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๖๖,๒๐๐ ๖๖,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยัภทัร เปมะวิภาต ๖๖,๒๐๐ นายชยัภทัร เปมะวิภาต ๖๖,๒๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๑/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๒๕ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๑๖,๒๐๐ ๑๖,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล พิพฒัน์ภมิู ๑๖,๒๐๐ นางสาวกรกมล พิพฒัน์ภมิู ๑๖,๒๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๒/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๖ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๑๙,๙๕๐ ๑๙,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปภสัสร ผลโพธ์ิ ๑๙,๙๕๐ นางสาวปภสัสร ผลโพธ์ิ ๑๙,๙๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๓/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๗ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๓,๘๔๐ ๔๓,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนชุ หาหลกั ๔๓,๘๔๐ นางสาวปิยนชุ หาหลกั ๔๓,๘๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๔/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๘ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๑,๒๐๐ ๔๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันีย์ มีมอญ ๔๑,๒๐๐ นางสาวทศันีย์ มีมอญ ๔๑,๒๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๕/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๒๙ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๑๒,๔๑๐ ๑๒,๔๑๐ เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์เกียรติ อรมยั ๑๒,๔๑๐ นายด ารงค์เกียรติ อรมยั ๑๒,๔๑๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๖/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๓๐ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๖๑,๒๐๐ ๖๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวริทธ์ิพล ชนุหสวุรรณ ๖๑,๒๐๐ นายวริทธ์ิพล ชนุหสวุรรณ ๖๑,๒๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๗/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๓๑ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์ ๕๘,๐๐๐ นายอาทิตย์ รุ่งรัตน์ ๕๘,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๘/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๓๒ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๕๕,๒๐๐ ๕๕,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวรมิดา ธนธนวฒัน์ ๕๕,๒๐๐ นางสาวรมิดา ธนธนวฒัน์ ๕๕,๒๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๙/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๓๓ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๕,๖๐๐ ๒๕,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัสวุรรณ บวังาม ๒๕,๖๐๐ นางสาวณฐัสวุรรณ บวังาม ๒๕,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๔๐/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๓๔ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๔๑,๒๐๐ ๔๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๔๑,๒๐๐ นางสาวณชัชากร ผรณจินดา ๔๑,๒๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๔๑/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๑

๓๕
ผลติสื่อเผยแพร่ความรู้ ชดุลกูเตา๋

แสนกล
๔๕๐,๐๐๐ ๔๔๙,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๔๔๙,๔๐๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๔๔๙,๔๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๔๒/๒๕๖๑      วนัที่

 ๒๕/๕/๒๕๖๘

๓๖ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๔๙,๔๐๕ ๔๙,๔๐๕ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๔๙,๔๐๕ ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๔๙,๔๐๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ. ๑๒/๒๕๖๑      วนัที่ 

๑๑/๕/๒๕๖๑

๓๗ กระดาษถา่ยเอกสาร เอ๔ ๒๓,๒๗๓ ๒๓,๒๗๓ เฉพาะเจาะจง
บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์

จี จ ากดั
๒๓,๒๗๓

บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ากดั
๒๓,๒๗๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ. ๑๓/๒๕๖๑      วนัที่ 

๒๕/๕/๒๕๖๑



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

๓๘

จ้างผลติชดุกิจกรรมสื่อความรู้

รูปแบบการสร้างเสริมพฤกรรม

การบริโภคNCDs

๑,๔๑๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ประกวดราคา บ.พายซอฟท์ จ ากดั ๑,๓๑๐,๒๖๙ บ.พายซอฟท์ จ ากดั ๑,๓๑๐,๒๖๙

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

และเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

    สญัญาจ้างที่ ๖๑/๒๕๖๑      

วนัที่ ๒๓/๕/๒๕๖๖

๓๙

จ้างพิมพ์คู่มือปชช.ฉบบั

ผู้ประกอบการและคู่มือปชชฉบบั

ผู้บริโภค

๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ จ ากดั ๒,๓๕๐,๐๐๐ บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ จ ากดั ๒,๓๕๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

และเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

    สญัญาจ้างที่ ๕๐/๒๕๖๑      

วนัที่ ๙/๕/๒๕๖๖

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ถา่ยเอกสารและเข้าเลม่หนังสอื 7,490.00 7,490.00 เฉพาะจงเจาะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 7,490.00 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 7,490.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.76/2561 ลว.10 พค.61

แนวทางการด าเนินงานตามค าสัง่  - เสนอราคาเหมาะสม

คสช.ที่77/2559 / 200 เลม่ ภายในวงเงินงบประมาณ

2 เชา่เหมารถตู้  จ.ปทมุธานี 7,600.00 7,600.00 เฉพาะจงเจาะ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฑิมณตรี 7,600.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฑมณตรี 7,600.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.73/2561 ลว.11 พค.61

วนัที่ 15-16 พค.61  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะจงเจาะ บ.คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล 40,000.00 บ.คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล 40,000.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.75/2561 ลว.18 พค.61

วนัที่ 22-25 พค.61 เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั  - เสนอราคาเหมาะสม

วนัที่ 1 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จดัซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้ยางรถยนต์ นง 5193 นนทบรีุ 12,840.00             12,840.00 เฉพาะเจาะจง
ติวานนท์ยางยนต์

12,840 บาท
ติวานนท์ยางยนต์

12,840 บาท มีคณุภาพและบริการดี
ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.10/2561

ลว. 7 พ.ค. 61

2
ซือ้อปุกรณ์ตามโครงการพฒันา

บคุลากรปี 2561
1,182.35               1,182.35              เฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้า
 1,182.35 บาท

กิจเจริญการค้า
1,182.35 บาท มีคณุภาพและบริการดี

ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.11/2561

ลว .7 พ.ค.61

3
ซือ้ชดุแบบทดสอบเคร่ืองส าอาง

เบือ้งต้น
212,930.00           212,930.00          เฉพาะเจาะจง บี สมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ ากดั 212,930 บาท บี สมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ ากดั 212,930 บาท มีคณุภาพและบริการดี

ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.12/2561

ลว .16 พ.ค.61

4 ซือ้วสัดสุ านักงาน 37,198.55             37,198.55            เฉพาะเจาะจง
กิจเจริญการค้า

37,198.55
กิจเจริญการค้า

37198.55 บาท มีคณุภาพและบริการดี
ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.13/2561

ลว .16 พ.ค.61

5
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับ

อากาศ
58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรงพรต ทวัร์
58,000 บาท

หจก.ทรงพรต ทวัร์
58,000 บาท คณุลกัษณะของงานจ้าง

ตรงกบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.106/2561 

ลว. 7 พ.ค.61

6
จ้างเหมาท าเอกสารโครงการ

พฒันาบคุลากร ปี 2561
616.32 616.32 เฉพาะเจาะจง

วส ุถา่ยเอกสาร
616.32 บาท

วส ุถา่ยเอกสาร
616.32 บาท คณุลกัษณะของงานจ้าง

ตรงกบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 107/2561 

ลว. 7 พ.ค. 61

7

จ้างถา่ยเอกสารประชมุ 13,097.50             13,097.50            เฉพาะเจาะจง เฮงก๊อบปี้ 13,097.50 บาท เฮงก๊อบปี้ 13,097.50 บาท คณุลกัษณะของงานจ้าง

ตรงกบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 108/2561 

ลว. 8 พ.ค. 61

8

จ้างปรับปรุงซอ่มแซมห้อง

ผู้อ านวยการส านักและห้องน า้

ภายในห้องท างาน

28,729.00             28,729.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรัณย์ฉตัร 3 28,729 บาท หจก.ศรัณย์ฉตัร 3 28,729 บาท คณุลกัษณะของงานจ้าง

ตรงกบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 109/2561 

ลว. 16 พ.ค. 61

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน เมษายน

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

วนัที่      เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

9

จ้างเปลี่ยนอะไหล ่ถา่ย

น า้มนัเคร่ืองรถยนต์ นง 5193 

นนทบรีุ

6,500.00               6,500.00 เฉพาะเจาะจง ติวานนท์ยางยนต์ 6,500 บาท ติวานนท์ยางยนต์ 6,500 บาท คณุลกัษณะของงานจ้าง

ตรงกบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 110/2561 

ลว. 23 พ.ค. 61

10

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 60,000 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดหทยั  ตา่ยจนัทร์ 60,000 บาท นางสาวชิดหทยั  ตา่ยจนัทร์ 60,000 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 111/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

11

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 87,960 87,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิษฐ์พิชญ์  สตีบตุร 87,960 บาท นางสาวศิษฐ์พิชญ์  สตีบตุร 87,960 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 112/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

12

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,760.00             79,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  พลขนัธ์ 79,760 บาท นางสาวจิราภรณ์  พลขนัธ์ 79,760 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 113/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

13

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 68,000.00             68,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยทิพย์  ชยานันท์ 68,000 บาท นางสาวธันยทิพย์  ชยานันท์ 68,000 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 114/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

14
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 85,480.00             85,480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภสัสร  รอดทอง 85,480 บาท นางสาวศิรภสัสร  รอดทอง 85,480 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 115/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

15

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 71,520.00             71,520.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 71,520 บาท นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์ 71,520 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 116/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

16

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 71,040.00             71,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีรวรรณ บญุประกอบ 71,040 บาท นางสาววีรวรรณ บญุประกอบ 71,040 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 117/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

17

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 60,000.00             60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  งามวนั 60,000 บาท นางสาวเบญจวรรณ  งามวนั 60,000 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 118/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 5 มิถนุายน 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

18

จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,040.00             79,040.00 เฉพาะเจาะจง นางจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 79,040 บาท นางจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 79,040 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 119/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61
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จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 50,880.00             50,880.00 เฉพาะเจาะจง นายสรศกัดิ์  ทองยน่ 50,880 บาท นายสรศกัดิ์  ทองยน่ 50,880 บาท ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส. 120/2561 

ลว. 31 พ.ค. 61

แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานจดัซือ้จดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 20,000.00             20,000.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวปัทมา แก้วเงิน นางสาวปัทมา แก้วเงิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   47/2561

เสนอราคา  20,000 บาท ราคาจ้าง 20,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561

2 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 20,000.00             20,000.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ นางสาวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   48/2561

เสนอราคา  20,000 บาท ราคาจ้าง  20,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน.......พฤษภาคม 2561..................

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

วนัที่…31...เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ....2561...

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง


