
เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายช่ือ ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 เชา่รถตู้ 2,000.000         2,000/1วนั เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000.00 นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000.00            มีคณุภาพและบริการดี บนัทึกข้อความ ที่ สธ 1014/378

ลงวนัที่ 12 ก.ย. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างรถบสั 1 คนัฯ 16,000.-บาท 16,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท คณายนต์ 16,000.-บาท บริษัท คณายนต์ 16,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 252/2562

เบสท์ แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั เบสท์ แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 ซอ่มเปลี่ยนชดุม่านแสงประตู15,311.70 บาท 15,311.70 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากดั (มหาชน) 15,311.70 บาท บริษัท โคเน่ จ ากดั (มหาชน) 15,311.70 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 253/2562

ลฟิต์อาคาร 6 ตวัที่ 2 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 ซือ้วสัดสุ านักงาน จ านวน52,284.-บาท 52,284.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 52,284.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 52,284.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 71/2562

32 รายการ เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562    แบบ สชร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ล าดับทีง่านที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดั
บที่

งานที่จัดซือ้หรือ
จัดจ้าง

 วงเงนิที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



4 ซือ้วสัดสุ านักงาน จ านวน13,803.-บาท 13,803.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ที.เค 13,803.-บาท บริษัท เค.ที.เค 13,803.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 72/2562

1 รายการ บรรจภุณัฑ์ จ ากดั บรรจภุณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 ซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่18,725.-บาท 18,725.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 18,725.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 18,725.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 73/2562

(กรวยจราจล) จ านวน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ก.ย. 2562

40 ตวั ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 85,000.-บาท 85,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 85,000.-บาท ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 85,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 73/2562

(หมึกพิมพ์) 8 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 ซอ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน53,500.-บาท 53,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 53,500.-บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 53,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 254/2562

นง - 5929 นบ. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างย้ายกล้องระบบ Network11,000.-บาท 11,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ไอคอมพิวเตอร์เซอร์วิส 11,000.-บาท ไอคอมพิวเตอร์เซอร์วิส 11,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 265/2562

และเดินสายสญัญาณกล้อง เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2562

วจรปิด จ านวน 1 งาน ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างพิมพ์สื่อองค์ความรู้กญัชา2,704,800.-บาท 2,704,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร 2,704,800.-บาท ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร 2,704,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 257/2562

2 รายการ แห่งประเทศไทย จ ากดั แห่งประเทศไทย จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างท าป้ายเพ่ือการเตือนสติฯ49,500.-บาท 49,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญผลกราฟฟิค 49,500.-บาท หจก.เจริญผลกราฟฟิค 49,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 258/2562



(MIO) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 16 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 ซอ่มท่อน า้ทิง้อาคาร 4 ชัน้ 58,000.-บาท 8,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 8,000.-บาท นายพงศกร เรืองมาก 8,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 259/2562

อาคาร 6 ชัน้ 6 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 18 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างท าป้ายข้อความการท า10,379.-บาท 10,379.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์สวย จ ากดั 10,379.-บาท บริษัท พิมพ์สวย จ ากดั 10,379.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 260/2562

สมาธิกอ่นท างาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ฯ 85,000.-บาท 85,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 85,000.-บาท ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 85,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 74/2562

(หมึกพิมพ์) 8 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 กระดาษถา่ยเอกสาร 8036,808.-บาท 36,808.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดบัเบิล้ เอ. 36,808.-บาท บริษัท ดบัเบิล้ เอ. 36,808.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 75/2562

แกรม A4 400 รีม เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ฯ 5,800.-บาท 5,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 5,800.-บาท ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 5,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 76/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 ซือ้วสัดสุ านักงาน 27 รายการ41,454.-บาท 41,454.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 41,454.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 41,454.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 78/2562

เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

                    



ประมาณ

17 ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว18,190.-บาท 18,190.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พรชยั ซพัพลาย 18,190.-บาท บริษัท พรชยั ซพัพลาย 18,190.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 78/2562

1 รายการ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 26 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้วสัดสุ านักงาน (กระดาษ)55,854 55,854 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.190/62

เสนอราคา 55,854 บาท ราคาซือ้ 55,854 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  2 กนัยายน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 ซือ้วสัดสุ านักงาน 97,191 97,191 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.191/62

เบิกจา่ยจากเงินรายได้จากการให้บริการข้อมลู เสนอราคา 97,191 บาท ราคาซือ้ 97,191 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  2 กนัยายน 2562

ขา่วสารฯ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศประจ าปีงบประมาณ67,200 67,200 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.192/62

พ.ศ.2562 เสนอราคา 67,200 บาท ราคาจ้าง 67,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  16 กนัยายน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2562

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กนัยายน 2562

ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 ซือ้เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 AV25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กฤษณลกัษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท กฤษณลกัษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.193/62

เบิกจา่ยจากเงินรายได้จากการให้บริการข้อมลู เสนอราคา 25,000 บาท ราคาซือ้ 25,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  26 กนัยายน 2562

ขา่วสารฯ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้างวงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 จดัหาวสัดคุอมพิวเตอร์ 1,980,000 2,000,000 คดัเลอืก บริษัท โฟทีก้า จ ากดั บริษัท โฟทีก้า จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 17 /2562

ราคาที่เสนอ 2,021,280 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,980,000 บาท ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (งบกลาง)วนัที่  13 กนัยายน 2562

2 ซือ้เคร่ืองพิมพ์เอกสารให้กองสง่เสริม48,300 48,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน จี ซี 1815 ร้าน จี ซี 1816 มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 18 /2562

การประกอบการผลติภณัฑ์สขุภาพ (สสผ.) ราคาที่เสนอ 48,300 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 48,300 บาท ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (เงินรายได้ฯ)วนัที่  16 กนัยายน 2562

3 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากดั บริษัท โฟทีก้า จ ากดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่จ้าง เลขที่ บซ.ศ. 19 /2562

ราคาที่เสนอ 20,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 20,000 บาท ภ่ายในวงเงินงบประมาณ (งบกลาง)วนัที่ 23 กนัยายน 2562

4 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 14,552 14,552 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่จ้าง เลขที่ บจ.ศ. 54 /2562

ราคาที่เสนอ 14,552 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 14,552 บาท ภ่ายในวงเงินงบประมาณ วนัที่ 3 กนัยายน 2562

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกนัยายน  2562

ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ

วนัที่ 30 กนัยายน  2562

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

5 จ้างเดินสาย HDMI ห้องประชมุหลวงวิเชียร15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก นายพงศกร เรืองมาก มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอราคาเหมาะสมใบสัง่จ้าง เลขที่ บจ.ศ. 55 /2562

แพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 ราคาที่เสนอ 15,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 15,000 บาท ภ่ายในวงเงินงบประมาณ วนัที่ 4 กนัยายน 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

***เดือนกนัยายน 

2562             ไม่

มีการจดัซือ้/จดั

จ้าง****

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 รายงานผลการพิจารณาและขออนมุตัิ2,654.67           2,654.67           เฉพาะเจาะจง บ. สยามพระราม 5 2,654.67                บ. สยามพระราม 5 2,654.67            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1608

ซอ่มรถยนต์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 13  ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 รายงานผลการพิจารณาและขออนมุตัิ3,200.00           3,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 3,200.00                ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 3,200.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1611

ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 17  ก.ย.  2562

ภายในวงเงินงบ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักยา

วันที่  30  กันยายน 2562

ล าดับทีง่านที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง
ล าดับทีง่านที่จัดซือ้จัดจ้างวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกนัยายน 256๒ 

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

วนัที่  ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ. 256๒



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ประมาณ

3 รายงานผลการพิจารณาและขออนมุตัิ2,600.00           2,600.00           เฉพาะเจาะจง บจ. ดีซาย ฟรายเดย์ 2,600.00                บจ. ดีซาย ฟรายเดย์ 2,600.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1618

ซอ่มปริน้เตอร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างท าข้อมลูและ เอกสารเพ่ือประกอบ20,000.00         20,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. ลภสัรดา  แก้วทองมี 20,000.00              น.ส. ลภสัรดา  แก้วทองมี 20,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 755/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างจดัท าสรุปรายการและข้อมลูยา55,000.00         55,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 55,000.00              นายปิยณฐั  นวจิตไพบลูย์ 55,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 756/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือจดัท าฐานข้อมลู8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉตัรแก้ว  วฒันมะโน 8,000.00                น.ส. ฉตัรแก้ว  วฒันมะโน 8,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 757/2562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 รายงานผลและอนมุตัิจ้างติดตัง้เต้ารับ50,000.00         50,000.00         เฉพาะเจาะจง บจ. วายบีบี เทคโนโลยี 50,000.00              บจ. วายบีบี เทคโนโลยี 50,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 7582562

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 17  ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 รายงานผลและอนมุตัิจ้าง 42,400.00         42,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์ 42,400.00              ร้านเจเอส คอมพิวเตอร์ 42,400.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 759/2562

ซอ่มครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 18 ก.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

รายช่ือ ราคาที่เสนอ ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1

จ้างเหมาท า

เอกสารพร้อมเข้า

เลม่

10,272.00 10,272.00  วิธีเฉพาะเจาะจงเจพิมพ์เขียว 10,272.00 เจพิมพ์เขียว 10,272.00 พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 111/62 ลว. 2 กย. 62

2
ซือ้วสัดสุ านักงาน

 13 รายการ

23,465.10 23,465.10  วิธีเฉพาะเจาะจงร้านคุ้มแก้ว 23,465.10 ร้านคุ้มแก้ว 23,465.10 พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 20/62 ลว. 2 กย. 62

3

จ้างซอ่มระบบ

โทรทศัน์วงจรปิด

และระบบ

สญัญาณกนัขโมย

19,750.00 19,750.00  วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัทคลนีส์เวิลด์ แมเนจ

เมนต์ จ ากดั

19,750.00 บริษัทคลนีส์เวิลด์ แมเนจ

เมนต์ จ ากดั

19,750.00 พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 112/62 ลว. 5 กย. 62

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้างในรอบเดือน......กันยายน.........2562................................

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

วันที่.........เดือน……...........พ.ศ..............2562..............

ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้างวงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2562

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

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

ล าดับทีง่านที่จัดซือ้จัดจ้างวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

1 จ้างซอ่มคอมฯ 10,400.40 10,400.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ 10,400.40 บ.ซนัไชน์ 10,400.40

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.744/62              5 กนัยายน 

2562

2
จ้างปิดทางเดิน

ของหนู
1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ 1,605 ฐาปนีย์ 1,605

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.745/62              5 กนัยายน 

2562

3

จ้างออกแบบและ

จดัท าชดุ

นิทรรศการฯ

69,624.90 69,624.90 เฉพาะเจาะจง บ.แอด ออน จก. 69,624.90 บ.แอด ออน จก. 69,624.90

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.746/62              13 กนัยายน

 2562

4 จ้างท ากระเป๋า 103,201.50 103,201.50 เฉพาะเจาะจง บ.เดินด้าย 103,201.50 บ.เดินด้าย 103,201.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.747/62              13 กนัยายน

 2562

5 จ้างผลติเอกสาร 36,200 36,200 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 36,200 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 36,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.748/62              16 กนัยายน

 2562

6 จ้างท าตรายาง 4,040 4,040 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 4,040 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 4,040

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.749/62              17 กนัยายน

 2562

7 จ้างซอ่มท่อ 11,865.66 11,865.66 เฉพาะเจาะจง บ.อาชา 11,865.66 บ.อาชา 11,865.66

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.750/62              24 กนัยายน

 2562

8 ซือ้ครุุภณัฑ์ 39,010.02 39,010.02 เฉพาะเจาะจง บ.วิบลูกิจ 39,010.02 บ.วิบลูกิจ 39,010.02

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

บซ.อ.63/62                18 สงิหาคม

 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกนัยายน...๒๕๖๒......

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

วนัที่…๒๕...เดือน…กนัยายน...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่ซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑

ซอ่มโต๊ะท างาน

และ

จอคอมพิวเตอร์

๗,๖๔๐.๐๐ ๗,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๗,๖๔๐.๐๐ ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๗,๖๔๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๔/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๙/๘/๒๕๖๒

๒
ออกแบบและผลติ

โปสเตอร์
๓๙,๘๗๘.๙๐ ๓๙,๘๗๘.๙๐ เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพั

พลายแอนด์เซอร์วิส
๓๙,๘๗๘.๙๐

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย

แอนด์เซอร์วิส จ ากดั
๓๙,๘๗๘.๙๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๕/๒๕๖๒        วนัที่

 ๒๙/๘/๒๕๖๒

๓

เหมาขนสง่

โดยสารปรับ

อากาศ

๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บจก.ธนัชวิชญ์  แทรเวล 

กรุ๊ป
๒๑,๐๐๐.๐๐

บ.ธนัชวิชญ์  แทรเวล กรุ๊ป

 จ ากดั
๒๑,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๖/๒๕๖๒        วนัที่

 ๓๐/๘/๒๕๖๒

๔
ออกแบบและผลติ

โปสเตอร์
๓๙,๙๖๔.๕๐ ๓๙,๙๖๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพั

พลายแอนด์เซอร์วิส
๓๙,๙๖๔.๕๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพั

พลายแอนด์เซอร์วิส
๓๙,๙๖๔.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๗/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๖/๙/๒๕๖๒

๕
พิมพ์ชดุ ลกูเตา๋

แสนกล
๒๙๒,๘๐๐.๐๐ ๒๙๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ ๒๙๒,๘๐๐.๐๐ บจก.ทีเอส อินเตอร์พริน้ท์ ๒๙๒,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๓๘/๒๕๖๒        วนัที่

 ๑๘/๙/๒๕๖๒

๖
ซือ้กระดาษถา่ย

เอกสาร เอ4
๙,๓๐๙.๐๐ ๙,๓๐๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บจก.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี
๙,๓๐๙.๐๐

บจก.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี
๙,๓๐๙.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บซ.พศ. ๒๐/๒๕๖๒        วนัที่ 

๒๘/๘/๒๕๖๒

๗ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๔๔,๘๒๕.๐๐ ๔๔,๘๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๔๔,๘๒๕.๐๐ ร้าน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ๔๔,๘๒๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บซ.พศ. ๒๑/๒๕๖๒        วนัที่ 

๖/๙/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 4,200.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 4,200.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.102/2562 ลว.4 กย.62

โรงแรมริชมอนด์ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่  8  ตุลาคม 2562

ล าดับทีง่านที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่ซือ้หรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือ

จ้าง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

วนัที่ 12-13 กนัยา่ยน 2562 ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 จดัจ้างถา่ยเอกสารดแูลกญัชา18,297.00 18,297.00 เฉพาะเจาะจง สามชยั 2017 18,297.00 สามชยั 2017 18,297.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.103/2562 ลว.5 กย.62

จ านวน 180 ชดุ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

3 จดัจ้างเหม่ารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 9,000.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 9,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.104/2562 ลว.5 กย.62

จ.สมทุรสงคราม, จ.กาญจนบรีุ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

4 จดัจ้างปรับปรุงซอ่มแซมฝ้าเพดา304,404.30 304,404.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 304,404.30 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 304,404.30  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.105/2562 ลว.6 กย..62

ห้องท างาน กอง คบ. กิจการวฒันา กิจการวฒันา คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

5 ซือ้วสัดสุ านักงาน (หมึกพิมพ์)57,994.00 57,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 57,994.00              บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 57,994.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.22/2562 ลว.25 กย.62

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

แบบ สขร. 1

ล าดับทีง่านที่จัดซือ้หรือจัดจ้างวงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้กระดาษ A4 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั
4,601.00

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั
4,601.00

ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.18/2562

ลว. 4 ก.ย.62

2 ซือ้วสัดสุ านักงาน 35,395.60         35,395.60         เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 35,395.60              ร้านคุ้มแก้ว 35,395.60          ราคาไม่เกินงบประมาณ
ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.19/2562

ลว. 4 ก.ย.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน

ช่ือหน่วยงาน......ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส าอาง).......

วันที่  20  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

3

จ้างซอ่มแซมโต๊ะ

ประชมุ หมายเลข

ครุภณัฑ์ ส.2ตช.

5,480.50 5,480.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาชา เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั
5,480.50

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั
5,480.50 ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บจส.195/2562

ลว. 4 ก.ย.62

แบบ สขร. 1

ล าดับทีง่านที่จัดซือ้หรือจัดจ้างวงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้วสัดสุ านักงาน 14 รายการ30,612.70         30,612.70         เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว ร้านคุ้มแก้ว  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซ.ว.  14/62

 = 30,612.70 บาท  = 30,612.70 บาท  ลว.  4 กย.62

2 จ้างถา่ยเอกสาร 2,352 ชดุ 20,697.60         20,697.60         เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.ว. 90/62

 = 20,697.60 บาท  = 20,697.60 บาท ลว . 6 กย.62

3 จ้างซอ่มห้องน า้ 700.00              700.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  เรืองมาก นายพงศกร  เรืองมาก  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.ว. 91/62

 = 700 บาท  = 700 บาท ลว . 24 กย.62

แบบ  สขร.1

ล าดับทีง่านจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

วันที่...30.....เดือน...กันยายน...พ.ศ....2562...

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซือ้

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน.....กันยายน...2562.............

(ช่ือหน่วยงาน)....ศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)......

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562

(ช่ือหน่วยงาน)..ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)

วันที่ ....24.. เดือน .กันยายน.... พ.ศ. 2562 

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

1 จดัจ้างโครงการ

สานพลงั

เครือขา่ยสู่

ผลติภณัฑ์

สขุภาพปลอดภยั 

ประจ าปี

งบประมาณ 2562

451,000.00       451,000.00       จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท นารา ซิสเต็ม จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป. 97/2562

เสนอราคา 451,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

แบบ สขร. 1

ล าดับทีง่านที่จัดซือ้หรือจัดจ้างวงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างจดัเก็บค าขอ

แก้ไข

เปลี่ยนแปลงฯ 

เพ่ือสนับสนนุการ

ขึน้ทะเบียนต ารับ

ยาแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์

6,600.-บาท 6,600.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิกา ศรีอุ่นดี

ราคาที่เสนอ 6,600.- บาท

นางสาวสาวิกา ศรีอุ่นดี

ราคาที่จ้าง 6,600.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.166/2562 

2 ก.ย.62

2 ซือ้กระดาษถา่ย

เอกสาร

46,010.- บาท 46,010.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จก.

ราคาที่เสนอ 6,600.- บาท

บ. ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จก.

ราคาที่ซือ้ 6,600.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะซือ้

สสผ.ซ.16/2562 

11 ก.ย.62

3 ซือ้วสัดสุ านักงาน 51,501.24  บาท 51,501.24  บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ธาราลกัษม์ ซพัพลาย 

จก.

ราคาที่เสนอ 51,501.24 

บาท

บ. ธาราลกัษม์ ซพัพลาย

 จก.

ราคาที่ซือ้ 51,501.24 

บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะซือ้

สสผ.ซ 17/2562

11 ก.ย.62

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

บริษัท นารา ซิสเต็ม จ ากดั

ราคาจ้าง 451,000 บาท



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

4 จ้างผลติสื่อโรลอพั

 Consultation E-

Service

7,500.- บาท 18,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิค

แอนด์ดีไซน์

ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

ส านักพิมพ์อกัษรกราฟ

ฟิคแอนด์ดีไซน์

ราคาที่จ้าง 7,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.167/2562

13 ก.ย.62

5 จ้างทากนัซมึชัน้

ดาดฟ้าและซอ่ม

น า้ร่ัวชอ่งเก็บของ

 ชัน้ 6 อาคาร 6

10,500.- บาท 10,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก

ราคาที่เสนอ 10,500.- บาท

นายพงศกร เรืองมาก

ราคาที่จ้าง 10,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.168/2562

13 ก.ย.62

6 จ้างติดตัง้ม่าน

ม้วนแบบทึบแสง

และป้ายตา่งๆ

107,000.- บาท 107,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จก.

ราคาที่เสนอ 107,000.- 

บาท

บ. อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จก.

ราคาที่จ้าง 107,000.- 

บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ.169/2562

17 ก.ย.62


