
แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงซอ่มแซมก๊อกน ำ้ในห้องเก็บของ 

ตสน.
1,679.90                     - วิธีเฉพำะเจำะจง

        ร้ำนเคง่ซง่ฮวด       

รำคำ 1,679.90

        ร้ำนเคง่ซง่ฮวด       รำคำ 

1,679.90

ผู้ มีประสบกำรณ์

เหมำะสมกบัลกัษณะงำน

ตสน.จ.2/2561          ลว. 1 

พฤศจิกำยน 60

2 จดัซือ้วสัด ุ 8,053.89                     6,036.94           วิธีเฉพำะเจำะจง
        กิจเจริญกำรค้ำ         

รำคำ 8,053.89

        กิจเจริญกำรค้ำ         

รำคำ 8,053.89

หลกัเกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของ

พสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

ตสน.ซ.1/2561          ลว. 10 

พฤศจิกำยน 60

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ถำ่ยเอกสำร 1,405.98                     1,405.98           เฉพำะเจำะจง วสถุำ่ยเอกสำร วสถุำ่ยเอกสำร มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 6/2561

เสนอรำคำ 1,405.98 บำท รำคำ 1,405.98 บำท

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้เก้ำอี ้174 ตวั 817,800.-บำท 817,800.-บำท e-bidding บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ 791,078.82 บำท บริษัท ไทยออฟฟิศโปร เน่ืองจำกผำ่นกำร  สซ.เลขที่ 4/2561   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่  13 ธันวำคม 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กลุ่มตรวจสอบภำยใน.......

วนัที่..4..เดือน..ธันวำคม... พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560

ช่ือหน่วยงำน ........ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร..........

วนัที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560



จ ำกดั จ ำกดั ตรวจสอบเอกสำร  ลงวนัที่ 16 พ.ย. 2560

บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดกัส์ 740,810.22 บำท และเสนอรำคำต ่ำสดุ

ยไูนเต็ด จ ำกดั

บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชช่ิง 468,242.70 บำท

จ ำกดั

บริษัท พลจกัอินเตอร์เทรด 520,086.-บำท

จ ำกดั

บริษัท สยำมสตีลอินเตอร์ 691,998.-บำท

เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน)

บริษัท ยโูร เอเชีย 

เฟอร์นิเจอร์ แอนด์

ออฟฟิศ แชร์ คอมโพเน้นท์

จ ำกดั

บริษัท ไทยออฟฟิศโปร 304,218.12 บำท

จ ำกดั

บริษัท ทีจีซีเอฟ จ ำกดั 420,000.-บำท

2 จ้ำงท ำป้ำยตรำอตัลกัษณ์ติด 13,000.50 บำท 13,000.50 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสเซนซ์ คลอลติี ้ 13,000.50 บำท ร้ำนเอสเซนซ์ คลอลติี ้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 54/2561

รถยนต์รำชกำร อำร์ต อำร์ต เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงตกแตง่ซุ้มวนัคล้ำยวนั 20,600.-บำท 20,600.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. นิภำพร บรรลพรำช 20,600.-บำท น.ส. นิภำพร บรรลพรำช มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 55/2561

สถำปนำครบรอบ 43 ปี อย.ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงท ำของที่ระลกึในงำนวนั 27,606.-บำท 27,606.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ 27,606.-บำท บริษัท แอดวำนซ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 56/2561

คล้ำยวนัสถำปนำ ครบรอบ ไนน์ตีไ้นน์ จ ำกดั ไนน์ตีไ้นน์ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 พ.ย. 2560

43 ปี อย.ฯ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

370,446.-บาท 



5 จ้ำงเชำ่อปุกรณ์ส ำหรับพิธีสงฆ์ 100,000.-บำท 100,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ์ ยิม้ขลบั 100,000.-บำท นำยประพนัธ์ ยิม้ขลบั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 57/2561

จดังำนวนัคล้ำยวนัสถำปนำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 พ.ย. 2560

ครบรอบ 43 ปี อย.ฯ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงซอ่มเปลี่ยนอะไหลร่ะบบปัม้ 47,000.-บำท 47,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 47,000.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 58/2561

น ำ้ดบัเพลงิ 1 งำน ดีเซลพำวเวอร์ ออล ดีเซลพำวเวอร์ ออล เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงซอ่มเปลี่ยนลกูล้อรถเข็น 10,849.80 บำท 10,849.80 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปปีม้นู จ ำกดั 10,849.80 บำท บริษัท แฮปปีม้นู จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 59/2561

1 งำน (สวสัดิกำร อย.) (สำขำเยำวรำช) (สำขำเยำวรำช) เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 16,000.-บำท 16,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ทบัทิม ตัง้สขุ 16,000.-บำท น.ส. ทบัทิม ตัง้สขุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 60/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงวำงท่อระบำยน ำ้หน้ำ 37,450.-บำท 37,450.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 37,450.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 61/2561

ส ำนักงำน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงปฏิบตัิงำนชมรมจริยธรรม 27,600.-บำท 27,600.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยภชรพน เลศิส ำหรวจ 27,600.-บำท นำยภชรพน เลศิส ำหรวจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 62/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงพิมพ์ใบเบิกวสัด ุจ ำนวน 21,000.-บำท 21,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก. ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟ 21,000.-บำท หจก. ส ำนักพิมพ์อกัษร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 63/2561

200 เลม่ ฟิคแอนด์ดีไซน์ กรำฟฟิคแอนด์ดีไซน์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 พ.ย. 2560



ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงเติมน ำ้ยำเคมีถงัดบัเพลงิ 92,234.-บำท 92,234.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 92,234.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 64/2561

ภำยในส ำนักงำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงซอ่มเปลี่ยนอะไหลล่ฟิต์ 157,290.-บำท 157,290.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลเิวเตอร์ 157,290.-บำท บริษัท รุ่งเจริญเอลลเิวเตอร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 65/2561

ส ำนักงำนฯ แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ำกดั แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงซอ่มรถยนต์ หมำยเลข 10,655.06 บำท 10,655.06 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบรีุ 10,655.06 บำท บริษัท โตโยต้ำนนทบรีุ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 66/2561

ทะเบียน นจ - 667 นนทบรีุ ผู้ จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกดั ผู้ จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 พ.ย. 2560

จ ำนวน 1 รำยกำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงรถปรัสปรับอำกำศ 1 คนั 20,000.-บำท 20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท คณำยนต์ฯ 20,000.-บำท บริษัท คณำยนต์ฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 67/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 29 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,000.-บำท 27,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพิบลูย์ บำนช่ืน 27,000.-บำท นำยพิบลูย์ บำนช่ืน มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 68/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 29 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงขบัรถยนต์สว่นกลำง สล. 36,000.-บำท 36,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวิษณ ุเนกำรพงษ์ 36,000.-บำท นำยวิษณ ุเนกำรพงษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 69/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 ธ.ค. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



18 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 16,800.-บำท 16,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน Y & Y 16,800.-บำท ร้ำน Y & Y มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 10/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 ซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร 36,808.-บำท 36,808.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล 36,808.-บำท บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 11/2561

80 แกรม A4 ซินเนอร์จี จ ำกดั ซินเนอร์จี จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 พ.ย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 ซือ้ยำงรถยนต์ ให้กบัรถยนต์ 13,482.-บำท 13,482.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ติวำร์นนท์ยำงยนต์ 13,482.-บำท ร้ำน ติวำร์นนท์ยำงยนต์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 12/2561

หมำยเลขทะเบียน นจ.667 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 พ.ย. 2560

นนทบรีุ จ ำนวน 1 รำยกำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 ซือ้ถงัขยะใส จ ำนวน 6 ใบ 8,025.-บำท 8,025.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั 8,025.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 13/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ หมำยเหตทุี่คดัเลอืก

ซือ้หรือจ้ำง รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป

1 จ้ำงซอ่มคอมพิวเตอร์ 800 800 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.45/61

เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน พฤศจิกำยน 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง



งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงถำ่ยเอกสำรแผนยทุธศำสตร์กำร 3,638 3,638 วิธีเฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.46/61

ด ำเนินงำนด้ำนตำ่งประเทศฯ เสนอรำคำ 3,638 บำท เสนอรำคำ 3,638 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่รำยงำน 2,826 2,826 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณระวี ชลคีรี นำงสำววรรณระวี ชลคีรี โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.47/61

ประจ ำปี 2559 ให้ทำงไปรษณีย์ เสนอรำคำ 2,826 บำท เสนอรำคำ 2,826 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงถำ่ยเอกสำรแผนเก็บตวัอยำ่งผลติ 9,274.26 9,274.26 วิธีเฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.48/61

ภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 9,274.26 บำท เสนอรำคำ 9,274.26 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 3 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 22,791 22,791 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.49/61

เสนอรำคำ 22,791 บำท เสนอรำคำ 22,791 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 8 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 7,000 7,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.50/61

เสนอรำคำ 7,000 บำท เสนอรำคำ 7,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 8 พฤศจิกำยน 2560

จ้ำงเปลี่ยนถำ่ยน ำ้มนัเคร่ือง เปลี่ยน

แบต และเปลี่ยนยำงรถยนต์หมำยเลข

 ทะเบียนนง 6622 กรุงเทพฯ



ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงเหมำในกำรจดัท ำข้อเสนอ ควำม 250,000 250,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำพล รัตนพนัธุ์ นำยชำพล รัตนพนัธุ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.51/61

เห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ เสนอรำคำ 250,000 บำท เสนอรำคำ 250,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 8 พฤศจิกำยน 2560

ของ อย. ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 จ้ำงพฒันำศนูย์ข้อมลูขำ่วสำรของ 24,000 24,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนสุรำ เร่ียวแรง นำงสำวอนสุรำ เร่ียวแรง โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.52/61

รำชกำรและประสำนงำนระบบคณุภำพ เสนอรำคำ 24,000 บำท เสนอรำคำ 24,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 74,000 74,000 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.53/61

ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนักพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2560

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 74,000 บำท เสนอรำคำ 74,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 ซือ้วำรสำรตำ่งประเทศ 154,000 154,000 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกดั บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกดั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.54/61

เสนอรำคำ 154,000 บำท เสนอรำคำ 154,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

จ้ำงพิมพ์วำรสำรด้ำนยำและผลติภณัฑ์

 สขุภำพ



งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

11 จ้ำงซอ่มคอมพิวเตอร์ 2,000 2,000 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.55/61

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

12 4,658.78 4,658.78 วิธีเฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.56/61

เสนอรำคำ 4,658.78 บำท เสนอรำคำ 4,658.78 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

13 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 8,667 8,667 วิธีเฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.57/61

เสนอรำคำ 8,667 บำท เสนอรำคำ 8,667 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

14 1,096.75 1,096.75 วิธีเฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.58/61

เสนอรำคำ 1,638 บำท เสนอรำคำ 1,638 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

15 จ้ำงถำ่ยเอกสำรพร้อมเข้ำรูปเลม่ 4,551.78 4,551.78 วิธีเฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.59/61

เสนอรำคำ 4,551.78 บำท เสนอรำคำ 4,551.78 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2560

จ้ำงถำ่ยเอกสำรพร้อมเข้ำรูปเลม่ 

แผนปฏิบตัิกำร กำรบริหำรทรัพยำกร

บคุคล ด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ (Human

 Resource Health Product 4.0 

HR-HPs 4.0) ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561

จ้ำงถำ่ยเอกสำรพร้อมเข้ำรูปเลม่ 

ประกอบกำรอบรมโครงกำรสง่เสริม

และพฒันำ สมรรถนะบคุลำกร อย. 

ด้ำนกำรวิจยัและจดักำรควำมรู้ 

หลกัสตูรงำนวิจยัเบือ้งต้น รุ่นที่ 1



ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

15 จ้ำงถำ่ยเอกสำรพร้อมเข้ำรูปเลม่ 8,127.72 8,127.72 วิธีเฉพำะเจำะจง วส ุถำ่ยเอกสำร วส ุถำ่ยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.60/61

เสนอรำคำ 8,127.72 บำท เสนอรำคำ 8,127.72 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

16 2,000 2,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.61/61

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง  รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้เคร่ืองฉำย LCD Projector พร้อม

ติดตัง้

                      297,000             297,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์

แอพพลเิคชั่น จ ำกดั รำคำที่

เสนอ 297,000 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ.4/2561 วนัที่ 

7 พฤศจิกำยน 2560

จ้ำงติดตัง้ไฟฟ้ำแสงสวำ่งและซอ่มแซม

เก้ำอี ้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560



2 ซือ้เคร่ืองโทรสำร                         18,000               18,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั  

รำคำที่เสนอ 18,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั  

รำคำที่ตกลงซือ้ 18,000 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ.3/2561 วนัที่ 

6 พฤศจิกำยน 2560

3 กำรพฒันำระบบส ำหรับกำรจดัท ำ

บญัชีรำยจำ่ยและต้นทนุยำแห่งชำติ 

(National Drug Account)

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

รำคำที่เสนอ 2,950,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 2,850,000 

บำท

เพ่ือให้กำรพฒันำระบบ

สำรสนเทศ เป็นไปอยำ่ง

ตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภำพ

สญัญำจ้ำงที่ 19/2561 

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560

4 กำรพฒันำระบบส ำหรับน ำเข้ำข้อมลู 

จดัเก็บเอกสำรด้ำนยำ และเผยแพร่ใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์

                   4,000,000          4,000,000 e-bidding บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 3,970,000 บำท

บริษัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ำกดั  

รำคำที่ตกลงจ้ำง 3,770,000 

บำท

เพ่ือให้กำรพฒันำระบบ

สำรสนเทศ เป็นไปอยำ่ง

ตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภำพ

สญัญำจ้ำงที่ 21/2561 

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560

5 บ ำรุงรักษำระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์

 (Network) ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561

                   2,800,000          2,800,000 e-bidding บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จ ำกดั (มหำชน) 

รำคำที่เสนอ 2,792,700 บำท

บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั

 (มหำชน) 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 2,790,000 

บำท

เพ่ือให้กำรใช้งำนระบบ

เครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ของ

ส ำนักงำนฯ เป็นไปอยำ่ง

ตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภำพ

สญัญำจ้ำงที่ 23/2561 

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560

6 บ ำรุงรักษำและซอ่มแซมแก้ไขระบบ

เช่ือมโยงข้อมลูโลจิสติกส์กบักรม

ศลุกำกร ผำ่นระบบ National Single 

Window ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561

                      800,000             800,000 คดัเลอืก บริษัท สมำร์ท อลัลำยแอนส์ 

จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 795,000 บำท

บริษัท สมำร์ท อลัลำยแอนส์ 

จ ำกดั  

รำคำที่ตกลงจ้ำง 795,000 บำท

เพ่ือให้กำรใช้งำนระบบ

เช่ือมโยงข้อมลูโลจิสติกส์

กบักรมศลุกำกรเป็นไป

อยำ่งตอ่เน่ืองและมี

ประสทิธิภำพ

สญัญำจ้ำงที่ 24/2561  

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560

7 เชำ่วงจรอินเตอร์เน็ต (Internet) เพ่ือ

เป็นระบบส ำรองในกำรใช้งำนระบบ

สำรสนเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                      790,000             790,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 

รำคำที่เสนอ 790,000 บำท 

บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 790,000 บำท 

เพ่ือให้กำรใช้งำนระบบ

เครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ของ

ส ำนักงำนฯ เป็นไปอยำ่ง

ตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภำพ

สญัญำจ้ำงที่ 25/2561 

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560

8 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนธุรกำร (เดือน

พฤศจิกำยน 2560 - ธันวำคม 2560)

                        18,000               18,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนุนท์ สวสัดี 

รำคำที่เสนอ 18,000 บำท

น.ส.สนุนท์ สวสัดี 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 18,000 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ. 12/2561 

วนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2560



9 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนพสัด ุ(เดือน

พฤศจิกำยน 2560 - ธันวำคม 2560)

                        24,000               24,000 เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ  รุจิพืช 

รำคำที่เสนอ 24,000 บำท

นำยปัญญำ  รุจิพืช 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 24,000 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ. 13/2561 

วนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน จ ำนวน 28 รำยกำร 58,530 21,945.70 บำท 

รำคำที่เคยจ้ำง

ครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ

 2 ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน Y&Y/58,530 บำท ร้ำน Y&Y/58,530 บำท เน่ืองจำกวสัดสุ ำนักงำน

บำงรำยกำรหมด จงึ

จ ำเป็นต้องจดัซือ้เพ่ิม

ซ.2/2561 ลว.8 พ.ย.60

2 จ้ำงเปลี่ยนไดชำร์ท พร้อมมเูลย์ 

หมำยเลขทะเบียน นง 5820 นนทบรีุ

4,900 4,900 บำท 

รำคำที่เคยจ้ำง

ครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ

 2 ปีงบประมำณ

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ียบ ไดนำโม & แอร์/

4,900 บำท

ร้ำนเจ๊ียบ ไดนำโม & แอร์/

4,900 บำท

เน่ืองจำกไดชำร์ท พร้อมมู

เลย์ ช ำรุด จนรถยนต์ไม่

สำมำรถปฏิบตัิงำนได้

จ.11/2561 ลว.21 พ.ย.60

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

ช่ือหน่วยงำน.........ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์...........

วนัที่ ๔ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่ 9 เดือน มกรำคม พ.ศ.2561

แบบ สขร.1 



๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย       

เสนอรำคำ ๙,๐๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย       

เสนอรำคำ ๙,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๑ พ.ย.

๖๐

๒ ขออนมุตัิจ้ำงซอ่มครุภณัฑ์ส ำนักงำน 

(เคร่ืองปรับอำกำศ)

๑,๘๑๙.๐๐ ๑,๘๑๙.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์  แอร์  เซอร์วิส    

เสนอรำคำ ๑,๘๑๙ บำท

ร้ำนฐำปนีย์  แอร์  เซอร์วิส    

เสนอรำคำ ๑,๘๑๙ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้  เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๒/๒๕๖๑ ลว. ๓ พ.ย.

๖๐

๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๑๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำพร  คณุดิลก

ภำกรเสนอรำคำ ๑๓,๖๐๐ 

บำท

นำงสำวจิรำพร  คณุดิลกภำกร

เสนอรำคำ ๑๓,๖๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๐ 

พ.ย.๖๐

๔ ขออนมุตัิจ้ำงถำ่ยเอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

๔,๙๕๐.๐๐ ๔,๙๕๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้                 

เสนอรำคำ ๔,๙๕๐ บำท

ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้                 

เสนอรำคำ ๔,๙๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้  เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๐ 

พ.ย.๖๐

๕ ขออนมุตัิจ้ำงถำ่ยเอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้                 

เสนอรำคำ ๑๑,๐๐๐ บำท

ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้                 

เสนอรำคำ ๑๑,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้  เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๐ 

พ.ย.๖๐

๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนักงำนขบัรถ

๙,๕๑๐.๐๐ ๙,๕๑๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์         

เสนอรำคำ ๙,๕๑๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์       

เสนอรำคำ ๙,๕๑๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้  เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๔๖/๒๕๖๑ ลว ๑๐ 

พ.ย.๖๐

๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมรรัตน์  บญุทวี      

เสนอรำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

นำงสำวอมรรัตน์  บญุทวี      

เสนอรำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ 

พ.ย.๖๐



๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน       

เสนอรำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

นำงสำวอจัฉรำ  ถ ำ้หิน       

เสนอรำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๘/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ 

พ.ย.๖๐

๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๙๔,๒๐๐.๐๐ ๙๔,๒๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง   

  เสนอรำคำ ๙๔,๒๐๐ บำท

นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง    

เสนอรำคำ ๙๔,๒๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๔๙/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ 

พ.ย.๖๐

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๙๔,๒๐๐.๐๐ ๙๔,๒๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสรีุรัตน์  ภู่ทอง      

เสนอรำคำ ๙๔,๒๐๐ บำท

นำงสำวสรีุรัตน์  ภู่ทอง      

เสนอรำคำ ๙๔,๒๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๕๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ 

พ.ย.๖๐

๑๑ ขอออนมุตัิจ้ำงจดัท ำโครงกำรส ำรวจ

และพฒันำห้องปฏิบตัิกำรทดสอบด้ำน

เคร่ืองมือแพทย์เพ่ือสนับสนนุและ

รองรับกำรพฒันำอตุสำหกรรมด้ำน

เคร่ืองมือแพทย์ไทย

๙๙,๖๐๐.๐๐ ๙๙,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ศนูย์ควำมเป็นเลศิด้ำน

ชีววิทยำศำตร์(องค์กำร

มหำชน)เสนอรำคำ ๙๙,๖๐๐

 บำท

ศนูย์ควำมเป็นเลศิด้ำน

ชีววิทยำศำตร์(องค์กำร

มหำชน)เสนอรำคำ ๙๙,๖๐๐ 

บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๕๑/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ 

พ.ย.๖๐

๑๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๕๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ 

พ.ย.๖๐



๑๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย       

เสนอรำคำ ๒๗,๐๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย       

เสนอรำคำ ๒๗,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน

 ไม่เกินรำคำที่ก ำหนดและ

ตรงตำมวสัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ 

พ.ย.๖๐

๑๔ ขออนมุตัิซือ้กระเป๋ำประกอบกำรประชมุ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชษุณะ โลหพนัธุ์วงศ์      

เสนอรำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท

นำยชษุณะ โลหพนัธุ์วงศ์      

เสนอรำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้  เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๐ พ.ย.

๖๐

๑๕ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (หมึก

เคร่ืองพิมพ์)

๖๐,๑๒๓.๓๐ ๖๐,๑๒๓.๓๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย์       

เทรดดิง้ เสนอรำคำ 

๖๐,๑๒๓.๓๐ บำท

บจก.พีแอนด์เจ ฟรีเวย์       เท

รดดิง้ เสนอรำคำ ๖๐,๑๒๓.๓๐

 บำท

พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้   เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๓ พ.ย.

๖๐

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ ผู้ ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 646.00                        646.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั 646.00                                  ร้ำนสำมชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/151 

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงซอ่มเคร่ือง UPS และปริน้เตอร์ 4,815.00                     4,815.00           เฉพำะเจำะจง บจ.พิเอ็มออโต้ 4,815.00                               บจ.พิเอ็มออโต้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/152

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 บนัทึกข้อมลูกำรพิจำรณำรำยงำน 22,000.00                   22,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.ปวิตรำ เพ็งจิตร 22,000.00                             นส.ปวิตรำ เพ็งจิตร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 75/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักยา

วันที่  30 พฤศจิกายน  2560

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 



4 ตรวจสอบเอกสำรค ำขอ 37,188.00                   37,188.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.สมใจ ไทยเจือ 37,188.00                             น.ส.สมใจ ไทยเจือ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 76/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงบนัทึกข้อมลู 31,980.00                   31,980.00         เฉพำะเจำะจง นำยอนรัุกษ์ กิตติวชัรำภรณ์ 31,980.00                             นำยอนรัุกษ์ กิตติวชัรำภรณ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 77/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 ตรวจสอบและบนัทึกข้อมลูค ำขอ 35,925.00                   35,925.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน 35,925.00                             น.ส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 78/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 บนัทึกข้อมลูทะเบียนต ำรับยำ 37,080.00                   37,080.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.วิจิตรำ ปำนทรัพย์ 37,080.00                             น.ส.วิจิตรำ ปำนทรัพย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 79/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 ประเมินเอกสำรค ำขอขึน้ทะเบียน 85,176.00                   85,176.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์อนชุ วสนุธรำรักษ์ 85,176.00                             น.ส.กำนต์อนชุ วสนุธรำรักษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 80/2561

ต ำรับยำสตัว์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 พิจำรณำเอกสำรค ำขอขึน้ทะเบียน 61,800.00                   61,800.00         เฉพำะเจำะจง นำงพิสชำ ลศุนันทน์ 61,800.00                             นำงพิสชำ ลศุนันทน์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 81/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 บนัทึกข้อมลูสถำนะของงำนค ำขอ 22,500.00                   22,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยณฐัวิโรตน์ เวชชศำสตร์ 22,500.00                             นำยณฐัวิโรตน์ เวชชศำสตร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. ๘2/2561



เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ประสำนงำน วิเครำะห์และจดัท ำ 22,500.00                   22,500.00         เฉพำะเจำะจง นส.นันธญำ นะหตุำนนท์ 22,500.00                             นส.นันธญำ นะหตุำนนท์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 83/2561

รำยงำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงตรวจเบือ้งต้นสถำนที่ผลติยำ 82,650.00                   82,650.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.มนัสวี เหลี่ยมสมบตัิ 82,650.00                             น.ส.มนัสวี เหลี่ยมสมบตัิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 84/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงตรวจเบือ้งต้นสถำนที่ผลติยำ 63,150.00                   63,150.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.สริิฉตัร ช่ืนใจ 63,150.00                             น.ส.สริิฉตัร ช่ืนใจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 85/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงตรวจประเมินสถำนที่ผลติยำ 56,640.00                   56,640.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ปัทมำภรณ์ ศรีเมฆ 56,640.00                             น.ส.ปัทมำภรณ์ ศรีเมฆ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 86/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงตรวจประเมินสถำนที่ผลติยำ 61,020.00                   61,020.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.เดน่นภำ บญุค ่ำชู 61,020.00                             น.ส.เดน่นภำ บญุค ่ำชู มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 87/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงตรวจประเมินสถำนที่ผลติยำ 61,020.00                   61,020.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.กลุวำณี พนัธพงศ์ธรรม 61,020.00                             น.ส.กลุวำณี พนัธพงศ์ธรรม มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 88/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

17 จ้ำงตรวจประเมินสถำนที่ผลติยำ 61,020.00                   61,020.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ 61,020.00                             น.ส.ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 89/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงตรวจประเมินสถำนที่ผลติยำ 61,020.00                   61,020.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อำฑิตำ ลกัษณะนวุงค์ 61,020.00                             น.ส.อำฑิตำ ลกัษณะนวุงค์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 90/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 ตรวจสอบแก้ไขและประมวลผลข้อมลู 54,063.00                   54,063.00         เฉพำะเจำะจง นำยพนะพล จำรุภมิู 54,063.00                             นำยพนะพล จำรุภมิู มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 91/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 ตรวจสอบและบนัทึกข้อมลูค ำขอ 36,210.00                   36,210.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.โสภำวรรณ ธุรกิจ 36,210.00                             น.ส.โสภำวรรณ ธุรกิจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 92/2561

. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกและ 30,780.00                   30,780.00         เฉพำะเจำะจง นำยธีรพฒัน์ สขุจจิตร์ 30,780.00                             นำยธีรพฒัน์ สขุจจิตร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 93/2561

ตรวจสอบสถำนที่ผลติยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 บนัทึกข้อมลูงำนสำรบรรณ 41,853.00                   41,853.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.บษุกร โสธนะ 41,853.00                             น.ส.บษุกร โสธนะ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 94/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบัโฆษณำยำ 39,045.00                   39,045.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ชิตยำนันท์ กิตติศกัดิ์ชยักลุ 39,045.00                             น.ส.ชิตยำนันท์ กิตติศกัดิ์ชยักลุมีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 95/2561



เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบัโฆษณำยำ 29,535.00                   29,535.00         เฉพำะเจำะจง นส.สมุณฑำ เมืองแก้ว 29,535.00                             นส.สมุณฑำ เมืองแก้ว มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 96/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 บนัทึกผลกำรพิจำรณำปิดข้อมลู 26,250.00                   26,250.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.โจ๊ก ปัดนำวำส 26,250.00                             น.ส.โจ๊ก ปัดนำวำส มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 97/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จ้ำงท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร 36,000.00                   36,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.วำณี กำเตะ 36,000.00                             นส.วำณี กำเตะ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 98/2561

ตำมยทุธศำสตร์ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จ้ำงท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร 45,000.00                   45,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.สนิุสำ ตรีภพ 45,000.00                             นส.สนิุสำ ตรีภพ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 99/2561

ตำมยทุธศำสตร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จดัจ้ำงท ำข้อมลูเพ่ือกำรพฒันำแผน 87,000.00                   87,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.จฑำทิพย์ มำตรอ 87,000.00                             นส.จฑำทิพย์ มำตรอ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 100/2561

ปฏิบตัิกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จ้ำงท ำข้อมลูประกอบกำรปรับปรุง 78,000.00                   78,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลมัพร กิตติพฒันศกัดิ์ 78,000.00                             น.ส.ชลมัพร กิตติพฒันศกัดิ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 101/2561

บญัชียำหลกัแห่งชำติ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560



ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 จดัจ้ำงท ำข้อมลู 46,500.00                   46,500.00         เฉพำะเจำะจง นส.สำธิยำ คณุรำช 46,500.00                             นส.สำธิยำ คณุรำช มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 102/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จ้ำงจดัท ำข้อมลู 43,500.00                   43,500.00         เฉพำะเจำะจง นส.รุ่งนภำ ศรีวิชยั 43,500.00                             นส.รุ่งนภำ ศรีวิชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 103/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จ้ำงจดัท ำข้อมลู 36,000.00                   36,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.ลภสัรดำ แก้วทองมี 36,000.00                             นส.ลภสัรดำ แก้วทองมี มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 104/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 บนัทึกข้อมลู/พิมพ์เอกสำรใบส ำคญั 42,000.00                   42,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.อโนทยั สร้อยมำต 42,000.00                             น.ส.อโนทยั สร้อยมำต มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 105/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

34 บนัทึกข้อมลูค ำขอขึน้ทะเบียน 29,340.00                   29,340.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.แอน ชวนเสถียร 29,340.00                             น.ส.แอน ชวนเสถียร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 106/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 บนัทึกสถำนะค ำขอขึน้/ค ำขอแก้ไข 16,800.00                   16,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอำนนท์ เผือกศรี 16,800.00                             นำยอำนนท์ เผือกศรี มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 107/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

36 ด ำเนินงำนธุรกำรและรับ-สง่เอกสำร 29,520.00                   29,520.00         เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม 29,520.00                             นำยไพฑรูย์ ขนัถม มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.108/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงด ำเนินงำนธุรกำร 29,340.00                   29,340.00         เฉพำะเจำะจง นำยชินโชติ เป่ียมผล 29,340.00                             นำยชินโชติ เป่ียมผล มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 109/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 ด ำเนินงำนธุรกำรเก่ียวกบัชีวสมมลู 29,340.00                   29,340.00         เฉพำะเจำะจง นส.ศิวลคัน์ ถนอมจิตร 29,340.00                             นส.ศิวลคัน์ ถนอมจิตร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 110/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 บนัทึกข้อมลูค ำขอขึน้ทะเบียน 36,015.00                   36,015.00         เฉพำะเจำะจง นส.ศิรินภำ ศรีสมพงษ์ 36,015.00                             นส.ศิรินภำ ศรีสมพงษ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 111/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 ประเมินเอกสำรค ำขอขึน้ทะเบียน 61,650.00                   61,650.00         เฉพำะเจำะจง นำยภริูพงษ์ นิติไชย 61,650.00                             นำยภริูพงษ์ นิติไชย มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 112/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 ด ำเนินงำนธุรกำรและพิมพ์ผลฯ 38,850.00                   38,850.00         เฉพำะเจำะจง นำงณฐันันท์ ศรีสวสัดิ์ 38,850.00                             นำงณฐันันท์ ศรีสวสัดิ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 113/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



42 ด ำเนินงำนธุรกำรและรับ-สง่เอกสำร 35,400.00                   35,400.00         เฉพำะเจำะจง นำยเจริญเดช แก้วปรีชำชำญ 35,400.00                             นำยเจริญเดช แก้วปรีชำชำญมีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 114/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 ด ำเนินกำรธุรกำรและจดัท ำใบประเมิน 33,840.00                   33,840.00         เฉพำะเจำะจง นส.นภำศรี โชตินัย 33,840.00                             นส.นภำศรี โชตินัย มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.115/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 ตรวจสอบเอกสำรค ำขอแก้ไข 75,000.00                   75,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสวุิมล ฉกำจนโรดม 75,000.00                             นำงสวุิมล ฉกำจนโรดม มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 116/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 ตรวจสอบเอกสำรค ำขอแก้ไข 75,900.00                   75,900.00         เฉพำะเจำะจง นส.ขวญัหทยั เสนีย์วงศ์ 75,900.00                             นส.ขวญัหทยั เสนีย์วงศ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 117/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จดัท ำข้อมลู และเอกสำรเพ่ือประกอบ 42,000.00                   42,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 42,000.00                             นำยธนวิชญ์ อณัณ์วนิช มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 118/2561

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

47 รวบรวมตรวจสอบเอกสำรทะเบียนยำ 41,760.00                   41,760.00         เฉพำะเจำะจง นส.รุ่งทิวำ ฟองลำที 41,760.00                             นส.รุ่งทิวำ ฟองลำที มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 119/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

48 เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบ 41,760.00                   41,760.00         เฉพำะเจำะจง นำงนิภำรัตน์ โสภำพล 41,760.00                             นำงนิภำรัตน์ โสภำพล มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 120/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

49 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 1,440.00                     1,440.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั 1,440.00                               ร้ำนสำมชยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/246

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 ด ำเนินกำรศกึษำข้อมลูด้ำนสำรแตง่สี 100,000.00                 100,000.00       เฉพำะเจำะจง ร.ต.ท.หญิง วลยัศิริ ม่วงศิริ 100,000.00                           ร.ต.ท.หญิง วลยัศิริ ม่วงศิริ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 121/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 6,313.00                     6,313.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีแอร์เซอร์วิส 6,313.00                               ร้ำนฐำปนีแอร์เซอร์วิส มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 122/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 จ้ำงท ำตรำยำง 14,955.00                   14,955.00         เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 14,955.00                             กิจเจริญกำรค้ำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 123/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 ด ำเนินกำรเบือ้งต้นเก่ียวกบัค ำขอขึน้ 37,080.00                   37,080.00         เฉพำะเจำะจง นำงวิไลรัตน์ บญุช่ืน 37,080.00                             นำงวิไลรัตน์ บญุช่ืน มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 125/2561

ทะเบียน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำน 32,400.00                   32,400.00         เฉพำะเจำะจง นส.วิสำรัตน์ โตเจริญ 32,400.00                             นส.วิสำรัตน์ โตเจริญ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 127/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



55 บนัทึกข้อมลูงำนสำรบรรณของงำนยำ 29,940.00                   29,940.00         เฉพำะเจำะจง นส.ศศิรดำ แสงพำรำ 29,940.00                             นส.ศศิรดำ แสงพำรำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 128/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

56 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัเก็บเอกสำร 27,000.00                   27,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00                             นำยชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 129/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

57 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 6,955.00                     6,955.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส 6,955.00                               ร้ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 130/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

58 จ้ำงซอ่มแซม่ห้องล้ำงภำชนะ 49,755.00                   49,755.00         เฉพำะเจำะจง บจ.อำชำ 49,755.00                             บจ.อำชำ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 132/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

59 ด ำเนินกำรเก็บข้อมลูเพ่ือประเมิน 200,000.00                 200,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยบดินทร์ ติวสวุรรณ 200,000.00                           นำยบดินทร์ ติวสวุรรณ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 133/2561

ผลกระทบจำกกำรออกกฏระเบียบ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

60 ด ำเนินกำรจดัสง่หนังสอืแจ้งเวียน 10,000.00                   10,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยทศพล ไวยสทิธ์ิ 10,000.00                             นำยทศพล ไวยสทิธ์ิ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 134/2561

ผู้ เก่ียวข้อง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

61 ด ำเนินกำกรจดัสง่หนังสอืแจ้งเวียนผู้ 8,000.00                     8,000.00           เฉพำะเจำะจง นส.กนกกร สทุธินนท์ 8,000.00                               นส.กนกกร สทุธินนท์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 135/2561

เก่ียวข้อง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ



ประมำณ

62 จดัจ้ำงซอ่มรถยนต์ นง 6621 6,420.00                     6,420.00           เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต 6,420.00                               หจก.พระนครออโต มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 136/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

63 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 4,098.10                     4,098.10           เฉพำะเจำะจง CHADO 4,098.10                               CHADO มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/281

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

64 ซอ่มเคร่ืองปริน้เตอร์และเคร่ือง CPU 3,905.50                     3,905.50           เฉพำะเจำะจง บจ.พีเอ็ม ออโต 3,905.50                               บจ.พีเอ็ม ออโต มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/283

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

65 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 6,420.00                     2,950.00           เฉพำะเจำะจง เอ เอส ก็อบปี้ 2,950.00                               เอ เอส ก็อบปี้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/285

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 16 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

66 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 2,950.00                     2,950.00           เฉพำะเจำะจง เอ เอส ก็อบปี้ 2,950.00                               เอ เอส ก็อบปี้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/286

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 16 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

67 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 806.40                        806.40              เฉพำะเจำะจง เอ เอส ก็อบปี้ 806.40                                  เอ เอส ก็อบปี้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/289

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



68 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 1,092.00                     1,092.00           เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 1,092.00                               สำมชยั 2017 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/290

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

69 จดัจ้ำงซอ่มรถยนต์ นง.6621 6,420.00                     6,420.00           เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต 6,420.00                               หจก.พระนครออโต มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 137/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

70 จดัท ำรูปแบบกำรบรรจหุลกัศตูรกำร 500,000.00                 500,000.00       เฉพำะเจำะจง สภำกำรพยำบำล 500,000.00                           สภำกำรพยำบำล มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 138/2561

ใช้ยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

71 จดัท ำข้อมลูเพ่ือประกอบกำร 40,000.00                   40,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงเปญจมำภรณ์ อภิรมย์รักษ์ 40,000.00                             นำงเปญจมำภรณ์ อภิรมย์รักษ์มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 139/2561

พิจำรณำยำรวบรวมฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

72 จดัท ำเคร่ืองมือเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 300,000.00                 300,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสนุทรี ท.ชยัสมัฤทธ์ิโชค 300,000.00                           นำงสนุทรี ท.ชยัสมัฤทธ์ิโชค มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 140/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

73 บนัทึกสถำนะค ำขอขึน้ทะเบียน 19,600.00                   19,600.00         เฉพำะเจำะจง นส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเร่ือง 19,600.00                             นส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเร่ือง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 141/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

74 จดัท ำกลไกและมำตรกำรรำคำยำที่ 200,000.00                 200,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงอินทิรำ ยมำภยั 200,000.00                           นำงอินทิรำ ยมำภยั มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 142/2561

สง่เสริม เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560



ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

75 ประเมินค ำขอขึน้ทะเบียนต ำรับยำ 20,000.00                   20,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยศภุภกัร คีรีวรรณ 20,000.00                             นำยศภุภกัร คีรีวรรณ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 143/2561

สำมญัส ำหรับสตัว์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

76 จดัท ำคุ่มือกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุ 240,000.00                 240,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งโรจน์ พิทยศิริ 240,000.00                           นำยรุ่งโรจน์ พิทยศิริ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 144/2561

ผลตำมบญัชีฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

77 ด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภยั 87,500.00                   87,500.00         เฉพำะเจำะจง นส.นฤมล นิมมำนพภกัดิ์ 87,500.00                             นส.นฤมล นิมมำนพภกัดิ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 145/2561

ของยำวิจยัทำงคลนิิก เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

78 จ้ำงท ำตรำยำง 6,500.00                     6,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 6,500.00                               ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 145/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 27 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

77 จดัท ำกำรประเมินควำมคุ้มคำ่ 60,000.00                   60,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.พนิดำ อยู่เพ็ชร 60,000.00                             นส.พนิดำ อยู่เพ็ชร มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 148/2561

ทำงกำรแพทย์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

78 จดัท ำข้อมลูกำรประเมินด้ำนเศรษฐ 300,000.00                 300,000.00       เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลยัมหิดล 300,000.00                           มหำวิทยำลยัมหิดล มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 150/2561

ศำสตร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



79 จดัท ำข้อมลูกำรประเมินด้ำนเศรษฐ 300,000.00                 300,000.00       เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลยัมหิดล 300,000.00                           มหำวิทยำลยัมหิดล มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 151/2561

ศำสตร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

80 จ้ำงประชำสมัพนัธ์ 4,850.00                     4,850.00           เฉพำะเจำะจง นส.โสภำวรรณ ธุรกิจ 4,850.00                               นส.โสภำวรรณ ธุรกิจ มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/331

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 29 พย.60

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

81 จดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลูยำ 78,000.00                   78,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยจำรุต สงครำมสงค์ 78,000.00                             นำยจำรุต สงครำมสงค์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 153/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 30 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

82 จดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลูยำ 104,000.00                 104,000.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 104,000.00                           น.ส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 154/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 30 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

83 จดัท ำข้อมลูประกอบกำรปรับปรุง 78,000.00                   78,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.วรกำนดำ เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                             นส.วรกำนดำ เอือ้จรัสพนัธุ์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 154/2561

บญัชียำหลกั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 30 พย. 2560

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่  4 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560



รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มรถยนต์ นง 6869 นบ 25,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั

 เสนอรำคำ 23,561.40 บำท

บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 

เสนอรำคำ 23,561.40 บำท

เป็นศนูย์รถยนต์ที่มี

มำตรฐำนในกำรให้บริกำร

ตจ 32/61 ลว. 2 พฤศจิกำยน 

2560

2 จ้ำงติดตัง้ฟิล์มกรองแสง จ ำนวน 2 

รำยกำร

98,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นบีพี อินสตอลลิ่ง 

จ ำกดั เสนอรำคำ 95,529.60

 บำท

บริษัท เอ็นบีพี อินสตอลลิ่ง 

จ ำกดั เสนอรำคำ 95,529.60 

บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 33/61 ลว. 6 พฤศจิกำยน 

2560

3 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 

เคร่ือง

4,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส 

เสนอรำคำ 3,959 บำท

ร้ำน ฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส เสนอ

รำคำ 3,959 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 34/61 ลว. 2 พฤศจิกำยน 

2560

4 เชำ่รถตู้พร้อมน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 22,800.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณฐัธนนท์  อธิพฒัน์ธัญ

กลุ เสนอรำคำ 22,800 บำท

นำยณฐัธนนท์  อธิพฒัน์ธัญกลุ

 เสนอรำคำ 22,800 บำท

มีมำตรฐำนด้ำนควำม

ปลอดภยั

ตจ 35/61 ลว. 7 พฤศจิกำยน 

2560

5 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ 27,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุนันท์  แก้ว

ไทรนันท์ เสนอรำคำ 27,000

 บำท

นำงสำวจำรุนันท์  แก้วไทรนันท์

 เสนอรำคำ 27,000 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 36/61 ลว. 7 พฤศจิกำยน 

2560

6 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 130 ชดุ 2,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจพิมพ์เขียว เสนอรำคำ

 1,112.80 บำท

ร้ำน เจพิมพ์เขียว เสนอรำคำ 

1,112.80 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 37/61 ลว. 7 พฤศจิกำยน 

2560

7 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบปรับอำกำศและ

ระบำยอำกำศ

98,800.00 98,800.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่น

น่ิง จ ำกดั เสนอรำคำ  98,800

 บำท

บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นน่ิง

 จ ำกดั เสนอรำคำ  98,800 บำท

จ้ำงตอ่เน่ือง ตจ 38/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน

 2560

8 จ้ำงฉีด พ่น อบ ฆ่ำเชือ้รำในคลงัฯ 41,216.40 41,216.40  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยแมกซ์ จ ำกดั 

เสนอรำคำ 41,216.40 บำท

บริษัท ไทยแมกซ์ จ ำกดั เสนอ

รำคำ 41,216.40 บำท

เป็นกำรจ้ำงตอ่เน่ือง ตจ 39/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน

 2560

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองฟอกอำกำศ 8,346.00 8,346.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อี.เอ.คิว. มำร์เก็ตติง้ 

จ ำกดั เสนอรำคำ 8,346 บำท

บริษัท อี.เอ.คิว. มำร์เก็ตติง้ 

จ ำกดั เสนอรำคำ 8,346 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 40/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน

 2560

10 จ้ำงซอ่มเปลี่ยนอะไหลค่อมพิวเตอร์ 1,500.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 

เสนอรำคำ 1,500 บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ

รำคำ 1,500 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 41/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน

 2560

11 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 

เคร่ือง

4,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส 

เสนอรำคำ 3,745 บำท

ร้ำน ฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส เสนอ

รำคำ 3,745 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 42/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน

 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



12 จ้ำงตรวจเช็คท ำควำมสะอำดระบบฯ 4

 ครัง้

53,714.00 53,714.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีดบับลวิเอส ซีเคียว

ริตี ้เอำท์เลท จ ำกดั เสนอ

รำคำ 53,714 บำท

บริษัท พีดบับลวิเอส ซีเคียวริตี ้

เอำท์เลท จ ำกดั เสนอรำคำ 

53,714 บำท

เป็นกำรจ้ำงตอ่เน่ือง ตจ 43/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน

 2560

13 จ้ำงเปลี่ยนแผน่ Filter ระบบปรับ

อำกำศฯ

20,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่น

น่ิง จ ำกดั เสนอรำคำ  18,200

 บำท

บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นน่ิง

 จ ำกดั เสนอรำคำ  18,200 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 44/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน

 2560

14 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 57,500.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 

เสนอรำคำ 57,500 บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอ

รำคำ 57,500 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตซ 6/61 ลว. 13 พฤศจิกำยน 

2560

15 จ้ำงติดตัง้โทรศพัท์ฯ 4,500.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเชลง  กลัน่เรือง เสนอ

รำคำ 4,500 บำท

นำยเชลง  กลัน่เรือง เสนอรำคำ

 4,500 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 45/61 ลว. 14 พฤศจิกำยน

 2560

16 เชำ่ห้องประชมุและเชำ่เคร่ือง LCD 30,000.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 

แมเนจเม้นท์ จ ำกดั เสนอ

รำคำ 30,000 บำท

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 

แมเนจเม้นท์ จ ำกดั เสนอรำคำ

 30,000 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 46/61 ลว. 22 พฤศจิกำยน

 2560

17 จ้ำงพิมพ์ซองเอกสำร จ ำนวน 5,000 

ซอง

11,770.00 -  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ เสนอ

รำคำ 11,770 บำท

ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ เสนอรำคำ

 11,770 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 47/61 ลว. 30 พฤศจิกำยน

 2560

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1 จ้ำงเชำ่รถตู้ปรับอำกำศ 28,000 28,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ฑิมณตรี 28,000 หจก.ฑิมณตรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.162/61               

  2 พฤศจิกำยน 2560

2 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,370 32,370 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 32,370 น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.163/61               

   2 พฤศจิกำยน 2560

3 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,300 33,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชัชำ ห่อเกียรติ 33,300 น.ส.ณชัชำ ห่อเกียรติ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.164/61               

   2 พฤศจิกำยน 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจ้ำงในรอบเดือน…พฤศจิกำยน 2560................................

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

วนัที่....24..เดือน...มกรำคม....พ.ศ...2561.................

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

  เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือข้อตกลงใน

กำรซือ้หรือจ้ำง



4       จ้ำงซอ่มรถยนต์      (นง6624) 27,962 27,962 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 27,962 บ.สยำมพระรำม5

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.165/61               

   2 ตลุำคม 2560

5 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 16,450 16,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรวรรณ กลิ่นพฒุซ้อน 16,450 น.ส.อรวรรณ กลิ่นพฒุซ้อน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.166/61               

   3 ตลุำคม 2560

6 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 42,900 น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.167/61               

   3 พฤศจิกำยน 2560

7 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,350 31,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 31,350 น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.168/61               

   3 พฤศจิกำยน 2560

8 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,800 40,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนันท์ 40,800 น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนันท์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.169/61               

   3 พฤศจิกำยน  2560

9 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 41,400 41,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 41,400 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.170/61               

   3 พฤศจิกำยน 2560

10 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 57,900 57,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดำลอ ำไพ 57,900 น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดำลอ ำไพ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.171/61               

  3 พฤศจิกำยน 2560

11 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,900 39,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำ 39,900 น.ส.นิตยำ บญุน ำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.172/61               

 3 พฤศจิกำยน 2560

12 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลศิ 46,500 น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลศิ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.173/61               

   3 พฤศจิกำยน 2560

13 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธันย์ชนก ชำ่งเจริญ 30,000 น.ส.ธันย์ชนก ชำ่งเจริญ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.174/61              

 2 ตลุำคม 2560

14 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,120 33,120 เฉพำะเจำะจง น.ส.สภุำภรณ์ ปัน้พล 33,120 น.ส.สภุำภรณ์ ปัน้พล

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.175/61              

3 พฤศจิกำยน 2560

15 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,600 30,600 เฉพำะเจำะจง นำยปรัญชำ ดรุณพงศ์ 30,600 นำยปรัญชำ ดรุณพงศ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.176/61              

 2 ตลุำคม 2560



16 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,400 44,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิภำพร โพธ์ิจ ำศีล 44,400 น.ส.วิภำพร โพธ์ิจ ำศีล

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.177/61              

 3 พฤศจิกำยน 2560

17 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,600 30,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 30,600 น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.178/61              

 3 พฤศจิกำยน 2560

18 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,420 39,420 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรินทร์ธร พงศ์ธนำธีรพร 39,420 น.ส.วรินทร์ธร พงศ์ธนำธีรพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.179/61              

 3 พฤศจิกำยน 2560

19 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,300 36,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 36,300 น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.180/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

20 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิระยำ มณีกลำง 34,650 น.ส.วิระยำ มณีกลำง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.181/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

21 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,500 36,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณิกำร์ วิไลภกัดี 36,500 น.ส.พรรณิกำร์ วิไลภกัดี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.182/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

22 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,310 32,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์ 32,310 น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.183/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

23 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 81,000 81,000 เฉพำะเจำะจง นำงนฤมล โกมลเสวิน 81,000 นำงนฤมล โกมลเสวิน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.184/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

24 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,400 32,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 32,400 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.185/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

25 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 49,500 49,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์วิมล สกลุกนัต์ 49,500 น.ส.พิมพ์วิมล สกลุกนัต์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.186/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

26 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.187/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

27 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 51,450 51,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.วณิชยำ หอมกลบ 51,450 น.ส.วณิชยำ หอมกลบ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.188/61               

 3 พฤศจิกำยน2560



28 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ คล้ำยด ำ 34,500 นำยธนนำรถ คล้ำยด ำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.189/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

29 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,100 32,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุิมล บงัพิมำย 32,100 น.ส.สวุิมล บงัพิมำย

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.190/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

30 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล กรกชกร 75,000 นำงศรีนวล กรกชกร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.191/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

31 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,950 31,950 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปภสัรำ พิรุณเจริญพร 31,950 น.ส.ปภสัรำ พิรุณเจริญพร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.192/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

32 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 80,130 80,130 เฉพำะเจำะจง นำยคมสนั เลศิประเสริฐ 80,130 นำยคมสนั เลศิประเสริฐ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.193/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

33 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร 75,000 นำงถำวินี จำรุพิสฐิธร

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.194/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

34 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,350 31,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉตัรรวี เครืออยู่ 31,350 น.ส.ฉตัรรวี เครืออยู่

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.195/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

35 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 30,600 30,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.กฤษณำ พฒุซ้อน 30,600 น.ส.กฤษณำ พฒุซ้อน

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.196/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

36 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 32,040 32,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 32,040 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.197/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

37 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,800 31,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 31,800 น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.198/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

38 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง นำยไกรสทิธ์ิ 100,000 นำยไกรสทิธ์ิ 

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.199/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

39 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.เชำวล ีรัตนมุ่งเมฆำ 75,000 น.ส.เชำวล ีรัตนมุ่งเมฆำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.200/61               

 3 พฤศจิกำยน2560



40 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,350 40,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 40,350 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.201/61               

 3 พฤศจิกำยน2560

41 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 20,000 น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.202/61               

 7 พฤศจิกำยน2560

42 ยกเลกิไม่จ้ำง  -  -  -  -  -  -  - บจ.อ.203/61

43 ยกเลกิเน่ืองจำกไม่ท ำสญัญำ  -  -  -  -  -  -  - บจ.อ.204/61

44 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2,140 2,140 เฉพำะเจำะจง หจก.ฑิมณตรี 2,140 หจก.ฑิมณตรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.205/61               

 7 พฤศจิกำยน2560

45 จ้ำงบ ำบดัและก ำจดั    ของเสยี 25,145 25,145 เฉพำะเจำะจง บ.สยำม เฌททีเรียลส์ เอ็กเชนช์ 25,145 บ.สยำม เฌททีเรียลส์ เอ็กเชนช์ 

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.206/61               

 13 พฤศจิกำยน2560

46 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สบุษุยำ ปิยะรัตนวรสกลุ 45,000 น.ส.สบุษุยำ ปิยะรัตนวรสกลุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.207/61               

 7 พฤศจิกำยน2560

47 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 22,500 22,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.นรำวดี จินำกลุ 22,500 น.ส.นรำวดี จินำกลุ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.208/61               

 15 พฤศจิกำยน2560

48 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 45,000 นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.209/61               

 15 พฤศจิกำยน2560

49 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นพรัตน์ จนัทร์ท ำ 45,000 น.ส.นพรัตน์ จนัทร์ท ำ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.210/61               

 15 พฤศจิกำยน2560

50
จ้ำงสอบเทียบเคร่ืองวดั  คำ่โพลำ่ร์ใน

น ำ้มนั
33,705 33,705 เฉพำะเจำะจง

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ำกดั
33,705

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ำกดั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.211/61               

 15 พฤศจิกำยน2560

51
จ้ำงซอ่ม+เปลี่ยนถำ่ยน ำ้มนัเคร่ือง

รถยนต์   (นง-6623)
3,446 3,446 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 3,446 บ.สยำมพระรำม5

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.212/61               

 15 พฤศจิกำยน2560



52
จ้ำงเปลี่ยนถำ่ยน ำ้มนัเคร่ืองรถยนต์   

(นง-6625)
1,700 1,700 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 1,700 บ.สยำมพระรำม5

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.213/61               

 16 พฤศจิกำยน2560

53 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 2,120 2,120 เฉพำะเจำะจง หจก.ฑิมณตรี 2,120 หจก.ฑิมณตรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.214/61               

 20 พฤศจิกำยน2560

54 จ้ำงซอ่ม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,350 5,350 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ฯ 5,350 บ.ซนัไชน์ฯ

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.215/61               

 21 พฤศจิกำยน2560

55
จ้ำงเหมำรถบสัปรับอำกำศ2คนั 

พร้อมพขร.
56,000 56,000 เฉพำะเจำะจง

หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล 

(2007)
56,000

หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล 

(2007)

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.216/61               

 21 พฤศจิกำยน2560

56 จ้ำงเหมำถำ่ยเอกสำร 4,900 4,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 4,900 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.217/61               

 21 พฤศจิกำยน2560

57 จ้ำงท ำโลร่ำงวลั 5,939 5,939 เฉพำะเจำะจง บ.พรีม่ำ อวอร์ดจ ำกดั 5,939 บ.พรีม่ำ อวอร์ดจ ำกดั

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.218/61               

 22 พฤศจิกำยน2560

58
จ้ำงสอบเทียบและปรับเทียบเคร่ือง 

I-reader
74,400 74,400 เฉพำะเจำะจง

สถำบนันวตักรรมกำรเรียนรู้ 

ม.มหิดล
74,400

สถำบนันวตักรรมกำร

เรียนรู้ ม.มหิดล

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.219/61               

 29 พฤศจิกำยน2560

59 จ้ำงถำ่ยเอกสำรและพิมพ์โปสเตอร์ 13,100 13,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 13,100 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.220/61               

 29 พฤศจิกำยน2560

60 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,000 40,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 40,000 น.ส.พชัมน ไชยคีรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.221/61               

 30 พฤศจิกำยน2560

61 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อมพขร. 26,000 26,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ฑิมณตรี 26,000 หจก.ฑิมณตรี

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.222/61               

 30 พฤศจิกำยน2560

62 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 51,610.00 51,610.00 เฉพำะเจำะจง บ.วิบลูกิจ 51,610.00 บ.วิบลูกิจ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

           บซ.อ.7/61        

    ลว.2 พ.ย.60

63 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 95,073.78 95,073.78 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 95,073.78 กิจเจริญกำรค้ำ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

           บซ.อ.9/61        

     ลว.13 พย.60



64 ซือ้ถำ่นชำร์จส ำหรับใสโ่ทรศพัท์ไร้สำย 1,380 1,380 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงวฒันำไพศำล 1,380 หจก.แสงวฒันำไพศำล

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

           บซ.อ.10/61      

       ลว.15 พ.ย.60

65 ซือ้แบตเตอร่ี (นง6623) 3,659.40 3,659.40 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 3,659.40 บ.สยำมพระรำม5

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

             บซ.อ.11/61    

         ลว. 15 พ.ย.60

66 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 65,649 65,649 เฉพำะเจำะจง บ.บญุเทคโนโลยี 65,649 บ.บญุเทคโนโลยี

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

             บซ.อ.12/61    

         ลว. 21 พ.ย..60

67 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 73,500 73,500 เฉพำะเจำะจง บ.วิบลูกิจ 73,500.00 บ.วิบลูกิจ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

         บซ.อ.13/61        

   ลว. 21 พ.ย.60

68 ซือ้ชดุตรวจสอบสำรเร่งเนือ้แดง 47,600.00 47,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกดั 47,600.00 บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

          บซ.อ.14/61       

    ลว. 21 พ.ย.60

69
ซือ้แผน่อำหำรเลีย้งเชือ้ Compact Dry

 EC
11,556.00 11,556.00 เฉพำะเจำะจง บ.ออสคอน จ ำกดั 11,556.00 บ.ออสคอน จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

         บซ.อ.15/61        

 ลว. 21 พ.ย.60

70 ซือ้ชดุน ำ้มำตรวจสอบยำฆ่ำแมลง 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงจีทีพำณิขย์ 30,000.00 ห้ำงจีทีพำณิขย์

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

          บซ.อ.16/61       

 ลว. 21 พ.ย.60

71 ซือ้กลอ่งจดัเก็บเอกสำร 600 กลอ่ง 16,692.00 16,692.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพคลงั 16,692.00 บ.กรุงเทพคลงั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

         บซ.อ.17/61        

  ลว. 21 พ.ย.60

72 ซือ้ชดุทดสอบเพ่ือใช้ตรวจวิเครำะห์ 30,398.70 30,398.70 เฉพำะเจำะจง
บ.ยแูอนด์วี โฮลดิง้(ไทย

แลนด์)จ ำกดั
30,398.70

บ.ยแูอนด์วี โฮลดิง้(ไทย

แลนด์)จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

          บซ.อ.18/61       

    ลว. 28 พ.ย.60



73 ซือ้ชดุทดสอบสำรเคมีในอำหำร 22,015.00 22,015.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 22,015.00 องค์กำรเภสชักรรม

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

          บซ.อ.19/61       

     ลว. 28 พ.ย.60

74 ซือ้ชดุตรวจสอบ I-Reagent 65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง ม.มหิดล 65,000.00 ม.มหิดล

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

           บซ.อ.20/61      

   ลว. 28 พ.ย.60

75 ซือ้ชดุตรวจสอบสำรแอนลำทอกซิน 18,725.00 18,725.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมอินเตอร์ควอลติี ้จ ำกดั 18,725.00
  บ.สยำมอินเตอร์   ควอ

ลติี ้จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

          บซ.อ.21/61       

     ลว. 28 พ.ย.60

76 ซือ้แบตเตอร่ีรถตู้หน่วยเคลื่อนที(่4คนั) 32,485.20 32,485.20 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนนทบรีุ 32,485.20 บ.โตโยต้ำนนทบรีุ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

           บซ.อ.22/61      

       ลว. 29 พ.ย.60

77 ซือ้สำรเคมีและวสัดหุ้องปฏิบตัิกำร 25,642.55 25,642.55 เฉพำะเจำะจง บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั 25,642.55 บ.ทีทีเค ซำยเอนซ์ จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

           บซ.อ.23/61      

      ลว. 29 พ.ย.60

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่

ของสญัญำ

หรือข้อตกลง

ในกำรซือ้หรือ

1
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนตรวจ

ติดตำมและปรำบปรำม
33,000                        33,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สำวิตรี  ภแูสนศรี 33,000                                  น.ส.ณิชมน  ขนัทอง 33,000                                  

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

บจด.89/61

 ลว. 1 พ.ย.

 60

บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) จก. 480,000.00

บจก.บมู บมู สกำย ครีเอทีฟ 520,000.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560

ส ำนักดำ่นอำหำรและยำ

วนัที่     30     เดือน     พฤศจิกำยน    พ.ศ. 2560

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2

จดัพิมพ์คู่มือกำรตรวจประเมินสถำนที่

น ำหรือสัง่ผลติภณัฑ์สขุภำพเข้ำมำใน

รำชอำณำจกัร

480,000.00 480,000.00 เฉพำะเจำะจง
บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) 

จก.
480,000.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

บจด.90/61

 ลว 23 พ.ย.

 60



บจก.มนัทะเลย์ มีเดีย 500,000.00

บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) จก. 497,000.00

บจก.มนัทะเลย์ มีเดีย 532,500.00

บจก.บมู บมู สกำย ครีเอทีฟ 539,600.00

4 ซือ้ชดุทดสอบอำหำร 99,200.00 99,200.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 99,200.00 องค์กำรเภสชักรรม 99,200.00
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

 บซ.ด.

23/61 ลว 

10 พ.ย. 60

5 ซือ้วสัดวุิทยำศำสตร์ 1,960.00 1,960.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 1,960.00 องค์กำรเภสชักรรม 1,960.00
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

  บซ.ด.

25/61 ลว 

20 พ.ย. 60

6 ซือ้ชดุทดสอบสเตียรอยด์ 1,375.00 1,375.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 1,375.00 องค์กำรเภสชักรรม 1,375.00
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

บซ.ด.26/61

 ลว 20 พ.ย.

 60

7 ซือ้ชดุทดสอบอำหำร 3,633.00 3,633.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 3,633.00 องค์กำรเภสชักรรม 3,633.00
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

บซ.ด.24/61

 ลว 16 พ.ย.

 60

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑
ผลติวีดิทศัน์ บทบำทประเทศไทยใน

เวทีสขุภำพอำเซ่ียน
๗๕,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง บ.สขุคณูสอง จ ำกดั ๗๕,๐๐๐ บ.สขุคณูสอง จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๒๙/๒๕๖๑ 

    วนัที่ ๑/๑๑/๒๕๖๐

2

จดัพิมพ์คู่มือกำรตรวจประเมินสถำนที่

น ำหรือสัง่ผลติภณัฑ์สขุภำพเข้ำมำใน

รำชอำณำจกัร

480,000.00 480,000.00 เฉพำะเจำะจง
บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) 

จก.
480,000.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

บจด.90/61

 ลว 23 พ.ย.

 60

3

จดัพิมพ์หนังสอื QR Code กำรน ำเข้ำ

ผลติภณัฑ์สขุภำพ ณ ดำ่นอำหำรและ

ยำ

710,000.00 497,000.00 เฉพำะเจำะจง
บ. โอ-วิทย์(ประเทศไทย) 

จก.
497,000.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

บจด.91/60

 ลว 23 พ.ย.

 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.....พฤศจิกำยน.........

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผู้บริโภค.................

วนัที่...๑๙...เดือน.....ธันวำคม......พ.ศ. ........๒๕๖๐...........

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือข้อตกลงใน

กำรซือ้ หรือจ้ำง



๒ เหมำรถบสัปรับอำกำศ ๒๖,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง
บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ต 

จ ำกดั
๒๖,๐๐๐

บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ต 

จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๓๐/๒๕๖๑ 

    วนัที่ ๒/๑๑/๒๕๖๐

๓ ซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ ๖,๔๒๐ - เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๖,๔๒๐ ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๓๑/๒๕๖๑ 

    วนัที่ ๓/๑๑/๒๕๖๐

๔ พิมพ์โปสเตอร์ ๕๓,๕๐๐ - เฉพำะเจำะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๕๓,๕๐๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๓๒/๒๕๖๑ 

    วนัที่ ๓/๑๑/๒๕๖๐

๕ ซอ่มครุภณัฑ์ ๗,๖๒๐ - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๗,๖๒๐ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๓๓/๒๕๖๑ 

    วนัที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๐

๖ เหมำรถตู้ปรับอำกำศ ๑๐,๕๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำยสชุำติ เอ่ียมรัตน์ ๑๐,๕๐๐ นำยสชุำติ เอ่ียมรัตน์

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ.๓๔/๒๕๖๑ 

    วนัที่ ๒๓/๑๑/๒๕๖๐

๗ วสัดสุ ำนักงำน ๓๑,๗๗๔ - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๓๑,๗๗๔ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ.๕/๒๕๖๑    

 วนัที่ ๒๐/๑๑/๒๕๖๐

๘

ผลติและเผยแพร่สำรคดีสัน้ทำง

สถำนีโทรทศัน์และสถำนีวิทยำกระจำย

เสยีง

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บริษัท โนวำอินเตอร์แอ็ด 

จ ำกดั
๑,๘๒๙,๗๐๐

บริษัท โนวำอินเตอร์แอ็ด 

จ ำกดั

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

   สญัญำเลขที่ ๒๐/

๒๕๖๑   วนัที่ ๒๗/

๑๑/๒๕๖๐

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่ หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ตกลงซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

1 จ้ำงเปลี่ยนถำ่นน ำ้มนัเคร่ือง 15,799.62 รำคำมำตรฐำน วิธีเฉพำะเจำะจง บ. สยำมพระรำม 5 จ ำกดั บ. สยำมพระรำม 5 จ ำกดั ศนูย์นิสสนั คบจ.26/2561 ลว.18 พย.60

นง6628 นน ส ำนักงำนใหฒ่ ส ำนักงำนใหฒ่ สธ.1006.1/2388 ลว.23 พย.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 2560

(ช่ือหน่วยงำน)     กอง สง่เสริมงำนคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

วนัที่     30     เดือน    พฤศจิกำยน     พ.ศ.  2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



2 จ้ำงเปลี่ยนถำ่นน ำ้มนัเคร่ือง 13,097.87 รำคำมำตรฐำน วิธีเฉพำะเจำะจง บ. สยำทนิสสนัออโต้ จ ำกดั บ. สยำทนิสสนัออโต้ จ ำกดั ศนูย์นิสสนั คบจ.27/2561 ลว.24 พย.60

นง6629 นน สธ.1006.1/2448 ลว.29 พ.ย.60

3 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 21,130.00 63,130 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสเุมธำ บญุประเสริฐ นำยสเุมธำ บญุประเสริฐ ตรงต ำแหน่ง คบจ.1/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2338 ลว.15พย60

4 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 18,170.00 54,510 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอศลัยำ รอดจีรำ นำงสำวอศลัยำ รอดจีรำ ตรงต ำแหน่ง คบจ.2/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2340 ลว.15พย60

5 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 22,170.00 66,510 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ นำงสำวอำรีย์ ขวญัเจริญทรัพย์ ตรงต ำแหน่ง คบจ.3/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2336 ลว.15พย60

6 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 13,410.00 80,460 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวธีมำนันท์ กหุลำบเพ็ชรทองนำงสำวธีมำนันท์ กหุลำบเพ็ชรทองตรงต ำแหน่ง คบจ.4/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2339 ลว.15พย60

7 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 17,500.00 52,500 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวระวีวรรณ ปรำนพรม นำงสำวระวีวรรณ ปรำนพรม ตรงต ำแหน่ง คบจ.5/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2337 ลว.15พย60

8 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 18,490.00 55,470 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำพร แป้นกลม นำงสำวประภำพร แป้นกลม ตรงต ำแหน่ง คบจ.6/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2479 ลว.30พย.60

9 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 11,960.00 71,760 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัสดุำ แสนกลุ นำงสำวณฐัสดุำ แสนกลุ ตรงต ำแหน่ง คบจ.7/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2334 ลว.15 พย.60

10 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 11,710.00 70,260 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิไลพร อ ่ำออ่น นำงสำวพิไลพร อ ่ำออ่น ตรงต ำแหน่ง คบจ.8/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2335 ลว.15 พย.60

11 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 22,880.00 68,640 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวไพรินทร์ โสภณ นำงสำวไพรินทร์ โสภณ ตรงต ำแหน่ง คบจ.9/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2330 ลว.15 พย.60

12 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 14,760.00 88,560 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชญำ บญุวิทย์ นำงสำวพิชญำ บญุวิทย์ ตรงต ำแหน่ง คบจ.10/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2333 ลว.15 พย.60



13 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 11,960.00 71,760 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริกลัยำ กระสงัข์ นำงสำวศิริกลัยำ กระสงัข์ ตรงต ำแหน่ง คบจ.11/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2341 ลว.15 พย.60

14 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 13,720.00 82,320 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ขมุเอม นำยส ำรำญ ขมุเอม ตรงต ำแหน่ง คบจ.12/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2342 ลว.15 พย.60

15 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 15,000.00 90,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ นำยณฐัพล เสริมศกัดิ์ศิริ ตรงต ำแหน่ง คบจ.13/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ.1006.1/2344 ลว.15 พย.60

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ชว่ยปฎิบตัิงำน 15,000.00 90,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ นำยพงศ์ศิริ ศรีจนัทร์ ตรงต ำแหน่ง คบจ.14/2561 ลว.5ต.ค.60

สธ1006.1/2343 ลว.15 พ.ย.60

17 ซือ้หนังสอืพิมพ์รำยวนั 2561 / 660.00 7,500 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ ร้ำนอรพิน บญุวงษ์ ขำ่วสำระส ำคญั คบซ.1/2561 ลว.2ตค.60

พย.60 สธ.1006.1/2486 ลว.4 ธค.60

18 ซือ้น ำ้ดื่มบรรจขุวด ขนำด18.9 ลติร 1,190.00 9,975 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน โรงงำนผลติน ำ้ดื่ม ร้ำน โรงงำนผลติน ำ้ดื่ม โรงงำนน ำ้ดื่ม คบซ.2/2561 ลว.5 ตค.60 

ปี2561 /พย.60 มหำวิทยำลยัมหิดล มหำวิทยำลยัมหิดล สธ.1006.1/2531 ลว.8ธค.60

19 เบิกเงินคำ่เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 2,401.20 52,800 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิทโต้ ประเทศ จ ำกดั มหำชน บ.ดิทโต้ ประเทศ จ ำกดั มหำชน เคร่ืองใช้ส ำนักงำน คบจ.15/2561 ลว. 5ตค.60

ประจ ำเดือนพย.2560 สธ.1006.1/2559 ลว.13 ธค.60

20 เบิกคำ่จ้ำงเปลี่ยนถำ่ยน ำ้มนัเคร่ือง 13,097.87 13,097.87 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สยำมนิสสนัออโต้ จ ำกดั บ.สยำมนิสสนัออโต้ จ ำกดั ศนูย์นิสสนั คบจ.27/2561 ลว.24พย.60

นง 6629 นบ. สธ.1006.1/2448 ลว.29 พย.60

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุ่มควบคมุเคร่ืองส ำอำง).......

วนัที่  4 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 25,903.63 25,903.63 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 

เสนอรำคำ 25,903.63

กิจเจริญกำรค้ำ 

วงเงิน 25,903.63

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.4/2561 

ลว. 6 ธันวำคม 2560

2
จ้ำงซอ่มแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 

เลขครุภณัฑ์ ส.3/54

62,550.00 62,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส 

เสนอรำคำ 6,206 บำท

ร้ำน ฐำปนีย์แอร์ เซอร์วิส วงเงิน

 6,206 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี สญัญำจ้ำงที่ บจส.36/2561

ลว. 14 พฤศจิกำยน 2560

3
จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 

เสนอรำคำ 14,400 บำท

สำมชยั 2017 

วงเงิน 14,400 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.37/2561

ลว. 14 พฤศจิกำยน 2560

4
จ้ำงรถยนต์ตู้ปรับอำกำศพร้อม

พนักงำนขบัรถ

18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ 

เสนอรำคำ 18,000 บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์ 

วงเงิน 18,000 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.38/2561

ลว. 14 พฤศจิกำยน 2560

5

จ้ำงท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำรประกอบกำร

ประชมุ

36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท 99 เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั

เสนอรำคำ 36,000 บำท

บริษัท 99 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั

 วงเงิน 36,000 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.39/2561

ลว. 14 พฤศจิกำยน 2560

6
จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ 29,940.00 29,940.00 เฉพำะเจำะจง เฮงก็อบปี ้

เสนอรำคำ 29,940 บำท

เฮงก็อบปี ้

วงเงิน 29,940 บำท

มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.40/2561

ลว. 29 พฤศจิกำยน 2560

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน 72,403.69                   72,404              เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ กิจเจริญกำรค้ำ  ซือ้ในรำคำ  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่ซือ้เลขที่ บซ.ว. 3/61

40 รำยกำร เสนอรำคำ 72,403.69บำท 72,403.69  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 1  พ.ย.60

2 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 45,000                        45,000              เฉพำะเจำะจง น.ส.พลอยชนก เผือกผอ่ง น.ส.พลอยชนก เผือกผอ่ง  - ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว.18/61

เสนอรำคำ 45,000 บำท รำคำจ้ำงน 45,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 1 พ.ย.60

3 จ้ำงท ำตรำยำง 21 3,225                          3,225                เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว.19/61

รำยกำร เสนอรำคำ 3,225 บำท รำคำจ้ำง  3,225  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 1 พ.ย.60

3 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 3,211.20                     3,211.20           เฉพำะเจำะจง ก๊อปปี ้ปริน้ ก๊อปปี ้ปริน้  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว 20/61

เสนอรำคำ 3,211.20 บำท รำคำจ้ำง  3,221.20 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 1 พ.ย.60

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2560

ช่ือหน่วยงำน ........ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุ่มควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่    4   เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



4 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 2,825                          2,825                เฉพำะเจำะจง ก๊อปปี ้ปริน้ ก๊อปปี ้ปริน้  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว. 21/61

เสนอรำคำ 2,825 บำท รำคำจ้ำง  2,825  บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 1 พ.ย.60

7 จ้ำงท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 85,500                        85,500              เฉพำะเจำะจง หจก.นัทนิต แบ๊ก เฮ้ำส์ หจก.นัทนิต แบ๊ก เฮ้ำส์  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว. 22/61

450 ใบ เสนอรำคำ 85,500 บำท รำคำจ้ำง  85,500 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 7 พ.ย.60

8 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับ 2,996                          2,996                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วิส  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว. 23/61

อำกำศ เซอร์วิส เสนอรำคำ 2,996 รำคำจ้ำง 2,996 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 7 พ.ย.60

9 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 50,400                        50400 เฉพำะเจำะจง ก๊อปปี ้ปริน้ ก๊อปปี ้ปริน้  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว. 24/61

450 เลม่ เสนอรำคำ 50,400 บำท รำคำจ้ำง 50,400 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 24 พย.60

10 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 4,200                          4200 เฉพำะเจำะจง ก๊อปปี ้ปริน้ ก๊อปปี ้ปริน้  - มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ว. 21/61

60 เลม่ เสนอรำคำ 4,200 บำท รำคำจ้ำง 4,200 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณลงวนัที่ 24 พย.60

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รำยงำนจดัจ้ำงเฝ้ำระวงัโฆษณำ

ผลติภณัฑ์สขุภำพ

80,000.00 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดับริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   1/2561 

ทำงสื่อโทรทศัน์ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ 2561 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 80,000 บำท รำคำจ้ำง 80,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2560

2 รำยงำนจดัจ้ำงเฝ้ำระวงัโฆษณำ

ผลติภณัฑ์สขุภำพ

80,000.00 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดับริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   2/2561 

ทำงสื่อวิทยกุระจำยเสยีง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ 2561 โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 80,000 บำท รำคำจ้ำง 80,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2560

20 จดัจ้ำงซอ่ม Laser Printer Hp LASERJET 3015 2,000 จดัจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ

และคณุลกัษณะเฉพำะ

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

บจ.ศรป.   20/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน 2560..................

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จดักำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภำพ (ศรป.)......

วนัที่...30.....เดือน...พฤศจิกำยน..พ.ศ....2560...



เสนอรำคำ 2,000 บำท รำคำจ้ำง  2,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้งำน

และประโยชน์ตอ่หน่วยงำน

 ลงวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2560

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัลอืกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จ้ำงบ ำรุงรักษำบ ำบดัน ำ้เสยีและกลิ่น

เหม็น

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อี เอ็ม เอ็กตร้ำ

รำคำที่เสนอ .- บำท

บ.อี เอ็ม เอ็กตร้ำ

รำคำที่จ้ำง .- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 8/2561

1 พ.ย.60

2 จ้ำงจดัท ำตรำยำง  - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธำรำลกัษม์ ซพั

พลำย

รำคำที่เสนอ .- บำท

หจก.ธำรำลกัษม์ ซพัพลำย

รำคำที่จ้ำง .- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 9/2561

2 พ.ย.60

3 ซือ้หมึกพิมพ์  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส 

คอมพิวเตอร์

รำคำที่เสนอ 53,840.-

 บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำที่ซือ้ 53,840.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 5/2561

2 พ.ย.60

4 จ้ำงจดัท ำเก่ียวกบักำร

ประชำสมัพนัธ์และตรวจ

สอบเอกสำรเบือ้งต้น

เก่ียวกบักำรเบิกจำ่ยเงิน

 - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.บญุยำพร เช่ียว

ธัญกรรม

รำคำที่เสนอ 27,000.-

 บำท

น.ส.บญุยำพร เช่ียวธัญกรรม

รำคำที่จ้ำง 27,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 1/2561

25 พ.ย.60

5 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเอกรินทร์ ยอด

อินทร์ 

รำคำที่เสนอ 69,000.-

 บำท

นำยเอกรินทร์ ยอดอินทร์ 

รำคำที่จ้ำง 69,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 2/2561

25 พ.ย.60

6 จ้ำงจดัท ำข้อมลูทะเบียน

ต ำหรับยำแบบ e-submission

 - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศภุวรรณ เรืองพฒุ

  

รำคำที่เสนอ 54,000.-

 บำท

น.ส.ศภุวรรณ เรืองพฒุ 

รำคำที่จ้ำง 54,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 3/2561

25 พ.ย.60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนตลุำคม 2560

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2560



7 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและ

สบืค้นข้อมลูยำ

 - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ชยำภำ ไชยศรี  

รำคำที่เสนอ 75,000.-

 บำท

น.ส.ชยำภำ ไชยศรี  

รำคำที่จ้ำง 75,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 4/2561

25 พ.ย.60

8 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนนุผลติภณัฑ์

สขุภำพ

ที่เป็นนวตักรรม

 - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นันณภชัสรณ์ กำ

มะ 

รำคำที่เสนอ 36,000.-

 บำท

น.ส.นันณภชัสรณ์ กำมะ 

รำคำที่จ้ำง 36,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 5/2561

25 พ.ย.60

9 ซือ้วสัดสุ ำนักงำน  - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธำรำลกัษม์ ซพั

พลำย

รำคำที่เสนอ 

40,831.20 บำท

หจก.ธำรำลกัษม์ ซพัพลำย

รำคำที่ซือ้ 40,831.20 บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 6/2561

23 พ.ย.60

10 จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบ

เอกสำร

 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสทิธินันท์  

สวุรรณทพั

รำคำที่เสนอ 13,800.-

 บำท

นำยสทิธินันท์  สวุรรณทพั

รำคำที่จ้ำง 13,800.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

บจ.สสผ 6/2561

20 พ.ย.60

11 จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบ

เบือ้งต้นเก่ียวกบัเอกสำร

กำรเบิกจำ่ยเงิน

 - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สตพร  คงผึง้

รำคำที่เสนอ 53,400.-

 บำท

น.ส. สตพร  คงผึง้

รำคำที่จ้ำง 53,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

บจ.สสผ 7/2561

20 พ.ย.60

12 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำประเมิน

ข้อมลูยำ และทบทวนข้อมลู

ด้ำนยำ

120,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ  สคุนัโธ

รำคำที่เสนอ 

120,000.- บำท

นำยกิตติ  สคุนัโธ

รำคำที่จ้ำง 120,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

บจ.สสผ 8/2561

14 พ.ย.60

13 จ้ำงจดัท ำเอกสำรและบนัทึกข้อมลู  - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ  สทิธิคณุ

รำคำที่เสนอ 7,800.- 

บำท

น.ส.สนิุสำ  สทิธิคณุ

รำคำที่จ้ำง 7,800.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

บจ.สสผ 9/2561

20 พ.ย.60

14 จ้ำงจดัท ำเอกสำรและบนัทึกข้อมลู  - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นริสำ  แพนสี

รำคำที่เสนอ 16,800.-

 บำท

น.ส.นริสำ  แพนสี

รำคำที่จ้ำง 16,800.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

บจ.สสผ 10/2561

20 พ.ย.60

15

จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกบัเอกสำรกำรเบิกจำ่ยเงิน

 - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ภิญญำพชัญ์  สดุ

ทองคง

รำคำที่เสนอ 23,900 .-

 บำท

น.ส.ภิญญำพชัญ์  สดุทองคง

รำคำที่จ้ำง 23,900 .- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

บจ.สสผ 11/2561

20 พ.ย.60

16 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอทำง

วิชำกำรในกำรพิจำรณำ

อนญุำตผลติภณัฑ์สขุภำพ

 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิไล บณัฑิตำนกุลู

รำคำที่เสนอ 

100,000.- บำท

นำงวิไล บณัฑิตำนกุลู

รำคำที่จ้ำง 100,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 12/2561

24 พ.ย.60



17 จ้ำงจดัท ำข้อมลูและแนวทำง

ปรับปรุงกระบวนกำรในศนูย์

บริกำรผลติภณัฑ์สขุภำพ

เบ็ดเสร็จและศนูย์ให้ค ำปรึกษำ

ผลติภณัฑ์สขุภำพ

 430,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ออพติมสั โซลชูั่น 

คอนซลัติง้

รำคำที่เสนอ 

430,000.- บำท

บ.ออพติมสั โซลชูั่น คอน

ซลัติง้

รำคำที่จ้ำง 430,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 13/2561

24 พ.ย.60

18 จ้ำงเหมำบริกำรในกำรจดัท ำ

ข้อมลูและข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำร

เพ่ิมประสทิธิภำพกำรอนญุำต กำร

บงัคบัใช้กฎหมำยและก ำกบัดแูล

ผลติภณัฑ์สขุภำพ

300,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพนธ์  อำง

ตระกลู 

รำคำที่เสนอ 

300,000.- บำท

นำยประพนธ์  อำงตระกลู 

รำคำที่จ้ำง 300,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 14/2561

24 พ.ย.60

19 เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร  - วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

 จ ำกดั 

(มหำชน)

รำคำที่เสนอ 23,000.-

 บำท

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน)

รำคำที่จ้ำง 23,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 15/2561

30 พ.ย.60


