
ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 จ้างเหมาบริการ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริิกร ออ่นวงษ์

ราคา 19,000 บาท

นางสาวสริิกร ออ่นวงษ์

ราคา 19,000 บาท

 

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ

1 ออกแบบและผลติ 24,610.00 บ. เฉพาะเจาะจง เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย 24,610.00 บ. เอส.ดี.พี.12 ซพัพลาย 24,610.00 บ.

Roll UP และอปุกรณ์ แอนด์เซอร์วิส แอนด์เซอร์วิส

ส าหรับจดันิทรรศการ

วงเงนิที่จะ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 30 กรกฎำคม 2563

ล ำดับที่
งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....29...... เดือน…กรกฎำคม..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

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

วันที่ 3 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง



ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ

1 ซือ้วสัด ุ3 รายการ 18,780.-บาท 18,780.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์แอนด์ มอร์ 18,780.-บาท บริษัท เปเปอร์แอนด์ มอร์ 18,780.-บาท

จ ากดั จ ากดั

2 จ้างติดตัง้วงกบและบานประตู 11,770 บาท 11,770 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 11,770 บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 11,770 บาท

ดาดฟ้าอาคาร 4

3 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 39,900 บาท 39,900 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสนิุสา วชัระดิษฐ์ 39,900 บาท นางสาวสนิุสา วชัระดิษฐ์ 39,900 บาท

4 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 39,045 บาท 39,045 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญ์วรา  บญุคล้าย 39,045 บาท นางสาวกญัญ์วรา  บญุคล้าย 39,045 บาท

5 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 69,165 บาท 69,165 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอวยพร ค าออ่น 69,165 บาท นางสาวอวยพร ค าออ่น 69,165 บาท

6 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 11,270 บาท 11,270 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ดวงใจดี 11,270 บาท นางสาวศศิธร ดวงใจดี 11,270 บาท

7 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 33,000 บาท 33,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ภทัร์ธิดา พรหมมาศ 33,000 บาท นางสาวพิมพ์ภทัร์ธิดา พรหมมาศ 33,000 บาท

ล ำดับที่
งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



8 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 31,000 บาท 31,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวชชัญานิน ล าตะมาน 31,000 บาท นางสาวชชัญานิน ล าตะมาน 31,000 บาท

9 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 36,000 บาท 36,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววงศธร พรรวิญาณ 36,000 บาท นางสาวชชัญานิน ล าตะมาน 36,000 บาท

10 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 33,810 บาท 33,810 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัธิดา ฉตัรบรุานนทชยั 33,810 บาท นางสาวชชัญานิน ล าตะมาน 33,810 บาท

11 จ้างเปลี่ยนแบตเตอร่ีลฟิต์ 3,852 บาท 3,852 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 3,852 บาท บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 3,852 บาท

แอนด์เซอร์วิส จ ากดั แอนด์เซอร์วิส จ ากดั

12 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 36,000 บาท 36,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 36,000 บาท นางสาวเบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 36,000 บาท

13 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 33,810 บาท 33,810 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรพร วฒิุยานันท์ 33,810 บาท นางสาวถิรพร วฒิุยานันท์ 33,810 บาท



14 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 45,000 บาท 45,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 45,000 บาท นางสาวศศิธร เตีย้สมบรูณ์ 45,000 บาท

15 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 45,000 บาท 45,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ มฆัวาฬ 45,000 บาท นางสาวชชัญานิน ล าตะมาน 45,000 บาท

16 จ้างรือ้และติดตัง้กระเบือ้ง 15,515 บาท 15,515 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชาเอ็นเตอร์ไพรส์ 15,515 บาท บริษัท อาชาเอ็นเตอร์ไพรส์ 15,515 บาท

ห้องรับสง่เอกสาร  จ ากดั  จ ากดั

17 จ้างปรับปรุงพืน้ห้องท างาน 171,200 บาท 171,200 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชาเอ็นเตอร์ไพรส์ 171,200 บาท บริษัท อาชาเอ็นเตอร์ไพรส์ 171,200 บาท

อาคาร1 ชัน้ 3  จ ากดั  จ ากดั

18 จ้างบ ารุงรักษาตู้ควบคมุ 86,456 บาท 86,456 บาท เฉพาะเจาะจง หจก. พี เค เมนฟิแนนซ์ 86,456 บาท หจก. พี เค เมนฟิแนนซ์ 86,456 บาท

ไฟฟ้ายอ่ย ออฟอิเลค็ทริคลั ซีสเต็ม ออฟอิเลค็ทริคลั ซีสเต็ม

19 ซือ้วสัด ุ11 รายการ 23,439.42.-บาท 23,439.42.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน คุ้มแก้ว 23,439.42.-บาท ร้าน คุ้มแก้ว 23,439.42.-บาท

20 ซือ้อปุกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด 11,800 บาท 11,800 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 11,800 บาท ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 11,800 บาท



21 ซอ่มอปุกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด 11,000 บาท 11,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 11,000 บาท ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 11,000 บาท

22 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 24,000 บาท 24,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสริิพร จิตรักญาติ 24,000 บาท นางสาวสริิพร จิตรักญาติ 24,000 บาท

วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

1 จ้างปฏิบตัิงานด้านการติดตาม ก ากบัผลการ 37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนุันทา เหมาะภกัดี นางสาวสนุันทา เหมาะภกัดี

ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ เสนอราคา 37,740 บาท ราคาจ้าง 37,740  บาท

2 จ้างปฏิบตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลู 37,740 37,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนีินชุ รงศิริกลุ นางสาวสนีินชุ รงศิริกลุ

เสนอราคา 37,740  บาท ราคาจ้าง 37,740 บาท

3 จ้างปฏิบตัิงานด้านสารบบรรณ ประสาน 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญาณฐั ศกัดิ์หิรัญรัตน์ นางสาวกญัญาณฐั ศกัดิ์หิรัญรัตน์

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

                    



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ติดตามรับข้อมลูหน่วยงาน เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง 36,000 บาท

4 ซือ้แผน่ซีดี พร้อมซองเยื่อ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีก้า บิสสเินส จ ากดั บริษัท บีก้า บิสสเินส จ ากดั

เสนอราคา 3,500 บาท ราคาซือ้ 3,500 บาท

5 จ้างถา่ยเอกสารเข้าเลม่เอกสารฉบบัที่ 3 2,589.40                   2,589.40                เฉพาะเจาะจง หจก.วสกุ๊อปปี ้1955 หจก.วสกุ๊อปปี ้1955

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 2564 เสนอราคา 2,589.40 บาท ราคาจ้าง 2,589.40 บาท

6 จ้างถา่ยเอกสารเข้าเลม่เอกสารประกอบการ 9,655.68                   9,655.68                เฉพาะเจาะจง หจก.วสกุ๊อปปี ้1955 หจก.วสกุ๊อปปี ้1955

ชีแ้จงตอ่คณะกรรมาธิการฯ เสนอราคา 9,655.68 บาท ราคาจ้าง 9,655.68 บาท



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

7 จ้างปฏิบตัิงานด้านสารสนเทศ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งชาดา มิตรใจดี นางสาวรุ่งชาดา มิตรใจดี

เสนอราคา 27,000 บาท ราคาจ้าง 27,000 บาท

8 จ้างผู้ชว่ยระบบงานคณุภาพการฝึกอบรม 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบตุรสรีย์ แสนแก้ว นางสาวบตุรสรีย์ แสนแก้ว

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000  บาท

9 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายศภุณฐั สขุมาก นายศภุณฐั สขุมาก

สารสนเทศ เสนอราคา 18,000 บาท ราคาจ้าง 18,000  บาท

10 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ หาเรือนพฒุ นายกิตติพงศ์ หาเรือนพฒุ

สารสนเทศ เสนอราคา 18,000 บาท ราคาจ้าง 18,000  บาท



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

11 จดัซือ้ชดุประชมุทางไกลพร้อมติดตัง้อปุกรณ์ 380,599 380,599 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั 

ณ ห้องประชมุ ชัน้ 1 และชัน้ 2 ประจ าปี ราคาที่เสนอ 380,599 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 380,599 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2563

12 จดัซือ้คอมพิวเตอร์แท็บเลต็เพ่ือการทดแทน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั 

และเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้งานระบบ ราคาที่เสนอ 500,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 500,000 บาท

สารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Excutive

 Inforamtion System)  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2563

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

วันที่ 30  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ.2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมาปฎิบตัิงานพิมพ์เอกสาร นางสาวช่ืนจิต 

ทองนพเก้า
47,100

47,100 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/47,100 

บาท

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/47,100 

บาท

2
จ้างเหมาปฎิบตัิงานบนัทึกข้อมลูกฎหมาย นางสาว

อนธิุดา ปัตตานสุรณ์
53,100

53,100 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/53,100

 บาท

นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/53,100 

บาท

3

จ้างเหมาปฎิบตัิงานขบัรถยนต์สว่นราชการ 

หมายเลขทะเบียน นง 5820 นนทบรีุ นายโดม จ า

สมศกัดิ์
40,500

40,500 บาท ราคาที่

เคยจ้างครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

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

วนัที่ ๕ เดือน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

๑ ขอขอนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 1,000.00 1,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอราคา ๑,๐๐๐ 

บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้ เสนอราคา ๑,๐๐๐ 

บาท

๒ ขออนมุตัิจ้างบคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

4,500.00 4,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายนันท์มนัส ช่ืนชเูดช       เสนอ

ราคา ๔,๕๐๐ บาท

นายนันท์มนัส ช่ืนชเูดช       เสนอราคา

 ๔,๕๐๐ บาท

๓ ขออนมุตัิจดัจ้างท าตรายาง 7,720.00 7,720.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์  เสนอราคา 

๗,๗๒๐ บาท

ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์  เสนอราคา ๗,๗๒๐

 บาท

๔ ขออนมุตัิจดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ (เคร่ืองพิมพ์) 1,200.00 1,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์    เสนอราคา

 ๑,๒๐๐ บาท

ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์    เสนอราคา

 ๑,๒๐๐ บาท

๕ ขออนมุตัิจ้างบคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

40,000.00 40,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิตรภาน ุ ผิวออ่น       เสนอราคา

 ๔๐,๐๐๐ บาท

นายจิตรภาน ุ ผิวออ่น       เสนอราคา

 ๔๐,๐๐๐ บาท

๖ ขออนมุตัิเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 16,000.00 16,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ

ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ

ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

๗ ขออนมุตัิจ้างบคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของสว่น

ราชการ

18,000.00 18,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายนันท์มนัส ช่ืนชเูดช       เสนอ

ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท

นายนันท์มนัส ช่ืนชเูดช       เสนอราคา

 ๑๘,๐๐๐ บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ

วันที่  31  กรกฎำคม 2563



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

วงเงนิที่จะ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ

1 อนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประชมุ 3,158.00                   3,158.00                เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 3,158.00                     เอ เอส ก๊อบปี้ 3,158.00                      

2 รายงานผลและอนมุตัิจ้าง 2,800.00                   2,800.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 2,800.00                     ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 2,800.00                      

3 อนมุตัิจ้างซอ่ม 4,847.00                   4,847.00                เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์  ขนัถม 4,847.00                     นายไพฑรูย์  ขนัถม 4,847.00                      

4 รายงานผลการพิจารณาอนมุตัิจ้าง 4,892.00                   4,892.00                เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 4,892.00                     เอ เอส ก็อบปี้ 4,892.00                      

ถา่ยเอกสาร

5 รายงานผลการพิจารณาอนมุตัิจ้าง 4,950.00                   4,950.00                เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 4,950.00                     เอ เอส ก็อบปี้ 4,950.00                      

ถา่ยเอกสาร

6 จ้างจดัท าข้อมลูและเอกสารฯ 43,500.00                 43,500.00              เฉพาะเจาะจง นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 43,500.00                   นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 43,500.00                    

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

7 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลูฯ 78,000.00                 78,000.00              เฉพาะเจาะจง นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00                   นายจารุต สงครามสงค์ 78,000.00                    

8 จ้างปฏิบตัิหน้าที่รับสง่เอกสารค าขอ 27,000.00                 27,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00                   นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00                    

9 จ้างเพ่ือตรวจสอบเอกสารฯ 39,378.00                 39,378.00              เฉพาะเจาะจง นส. สมใจ ไทยเจือ 39,378.00                   นส. สมใจ ไทยเจือ 39,378.00                    

10 จ้างเพ่ือด าเนินการฯ 34,485.00                 34,485.00              เฉพาะเจาะจง นส. วิสารัตน์  โตเจริญ 34,485.00                   นส. วิสารัตน์  โตเจริญ 34,485.00                    

11 จ้างเพ่ือรายงาน และประสานงานฯ 28,500.00                 28,500.00              เฉพาะเจาะจง นายคณากร ทองสวสัดิ์ 28,500.00                   นายคณากร ทองสวสัดิ์ 28,500.00                    

12 จ้างเพ่ือตรวจสอบการสง่รายงานประจ าปี 28,500.00                 28,500.00              เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัดิ์ มีบางไทร 28,500.00                   นายกิตติศกัดิ์ มีบางไทร 28,500.00                    



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

13 จ้างเพ่ือตรวจค าขอตามคู่มือฯ 78,000.00                 78,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 78,000.00                   นส. นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 78,000.00                    

14 จ้างบนัทึกข้อมลูเพ่ือออกเลขรับค าขอแก้ไข 32,628.00                 32,628.00              เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 32,628.00                   นายธีรพฒัน์ สขุจิตร์ 32,628.00                    

15 จ้างท าแบบสอบถาม เก็บข้อมลู และวิเคราะห์ฯ 389,694.00               389,694.00            เฉพาะเจาะจง บ. หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 389,694.00                 บ. หกหนึ่งเจ็ด จ ากดั 389,694.00                  

16 ซอ่มวอลล์เปเปอร์ 16,585.00                 16,585.00              เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา 16,585.00                   บจ. อาชา 16,585.00                    

17 ซอ่มประตไูม้ 33,384.00                 33,384.00              เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา 33,384.00                   บจ. อาชา 33,384.00                    



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

18 ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 5,778.00                   5,778.00                เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ 5,778.00                     ร้านฐาปนีย์ 5,778.00                      

19 จ้างจดัพิมพ์หนังสอืแนวทางการจดัการฯ 94,000.00                 94,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ส านักพิมพฺอกัษร 94,000.00                   หจก. ส านักพิมพฺอกัษร 94,000.00                    

20 จ้างเพ่ือบนัทึกสถานะของค าขอฯ 25,500.00                 25,500.00              เฉพาะเจาะจง นส. สทุธิดา สมิโสม 25,500.00                   นส. สทุธิดา สมิโสม 25,500.00                    

21 จ้างรถตู้  สง่เจ้าหน้าที่ จ. นครปฐม 6,600.00                   6,600.00                เฉพาะเจาะจง นายวรโชค 6,600.00                     นายวรโชค 6,600.00                      

22 จ้างท ามู่ลี่ประตู 71,048.00                 71,048.00              เฉพาะเจาะจง บจ. อาชา 71,048.00                   บจ. อาชา 71,048.00                    

23 จ้างจดัสง่หนังสอืเวียน 70,000.00                 70,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. นัจนันท์ วลัดี 70,000.00                   นส. นัจนันท์ วลัดี 70,000.00                    



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

24 ขออนมิุตจดัจ้างท าตายางและป้าย 21,470.00                 21,470.00              เฉพาะเจาะจง จ. ช่ืนพาณิชย์ 21,470.00                   จ. ช่ืนพาณิชย์ 21,470.00                    

25 จ้างตรวจสอบความถกูต้องทางวิชาการ 50,000.00                 50,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสภุเวช รัตนศิริวงศ์วฒิุ 50,000.00                   นายสภุเวช รัตนศิริวงศ์วฒิุ 50,000.00                    

26 จ้างจดัท าหนังสอืเวียนและเอกสาร 15,000.00                 15,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. รุ่งนภา ศรีวิชยั 15,000.00                   นส. รุ่งนภา ศรีวิชยั 15,000.00                    

27 จ้างการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพฯ 19,200.00                 19,200.00              เฉพาะเจาะจง นส. อษุาวดี สตุะภกัดิ์ 19,200.00                   นส. อษุาวดี สตุะภกัดิ์ 19,200.00                    

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 

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

วนัที่.....6.....เดือน....สงิหาคม......พ.ศ. …2563...... 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

1 ซือ้แฟ้มเจาะกระดาษ 5,778.00 5,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจทวีทรัพย์ 5,778.00 ร้าน กิจทวีทรัพย์ 5,778.00

2 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพ่ือปฏิบตัิงานนิติกรด้าน

กฎหมายยาเสพติดให้โทษและวตัถทุี่ออกฤทธ์ิตอ่

จิตและประสาท จ านวน 3 งวด

54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ์  หน่อแสน 54,000.00 นายสมศกัดิ์  หน่อแสน 54,000.00

3 จ้างท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศรายงานการสัง่

ใช้กญัชาทางการแพทย์และรายงานความ

ปลอดภยัจากการใช้กญัชาทางการแพทย์

365,900.00 365,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ส านักพิมพ์อกัษร

กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์

365,900.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ส านักพิมพ์อกัษร

กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์

365,900.00

4 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 10,272.00 10,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,272.00 ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 10,272.00

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างรถตู้ 4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุตย์ วงศ์ธาราธิคณุ 4,980 นายอนิรุตย์ วงศ์ธาราธิคณุ 4,980

2 จ้างถา่ยเอกสาร 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 2,500 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 2,500

3 จ้างรถตู้ 4,980 4,980 ยกเลกิ นายณรงค์เดช หล้าปัน้ 4,980 นายณรงค์เดช หล้าปัน้ 4,980

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…กรกฎำคม.........2563................................

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

วันที่...........เดือน…...............พ.ศ...2563.................

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

4 จ้างถา่ยเอกสาร 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 2,500 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 2,500

5 จ้างเจ้าหน้าปฏิบตัิงาน 37,500 37,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทติยาภา ประมวลทรัพย์ 37,500 น.ส.ทติยาภา ประมวลทรัพย์ 37,500

6 จ้างซอ่มแอร์ 5,178.80 5,178.80 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ 5,178.80 ฐาปนีย์ แอร์ 5,178.80

7 จ้างซอ่มเคร่ืองพิมพ์ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอส 2,500.00 ร้าน เจ เอส 2,500.00

8 จ้างซอ่มท่อ 7,400 7,400 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 7,400 นายพงศกร เรืองมาก 7,400

9 จ้างท าโลร่างวลั 9,362.50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บ.พรีม่า อวอร์ด จ ากดั 9,362.50 บ.พรีม่า อวอร์ด จ ากดั 9,362.50

10 จ้างถา่ยเอกสาร 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 2,500 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 2,500

11 จ้างรถตู้ 4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง นายเมชาติ โล้สมนั 4,980 นายเมชาติ โล้สมนั 4,980

12 จ้างถา่ยเอกสาร 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 2,000 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 2,000



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

13 จ้างรถตู้ 4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง น.ส.อยัย์ดิรา ภหูิรัญประเสริฐ 4,980 น.ส.อยัย์ดิรา ภหูิรัญประเสริฐ 4,980

14 จ้างเจ้าหน้าปฏิบตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายบญุสง่ เก่ียวกลางโคกสงู 22,000 นายบญุสง่ เก่ียวกลางโคกสงู 22,000

15 จ้างท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 128,400 128,400 เฉพาะเจาะจง บ.หมวยพารวย 128,400 บ.หมวยพารวย 128,400

16 จ้างเปลี่ยนน า้มนัเคร่ือง 4,323 4,323 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า 4,323 บ.โตโยต้า 4,323

17 จ้างท าโปสเตอร์ 167,600 167,600 เฉพาะเจาะจง สนง.กิจการโรงพิมพ์ 167,600 สนง.กิจการโรงพิมพ์ 167,600

18 ยกเลกิ ยกเลกิ ยกเลกิ เฉพาะเจาะจง ยกเลกิ ยกเลกิ ยกเลกิ ยกเลกิ

19 จ้างเจ้าหน้าปฏิบตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั กาวสกิจ 22,000 นายเอกชยั กาวสกิจ 22,000

20 จ้างเจ้าหน้าปฏิบตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จินดารัตน์ จ าปาทิพย์ 22,000 น.ส.จินดารัตน์ จ าปาทิพย์ 22,000

21 ซือ้วสัดคุอมฯ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง เจ เอส 18,000 เจ เอส 18,000



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

22 วือ้วสัด ุส านักงาน 78,877.19 78,877.19 เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ 78,877.19 กิจทวีทรัพย์ 78,877.19

23 ซือ้เคร่ืองคิดเลข12หลกั 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 1,605.00 ร้านคุ้มแก้ว 1,605.00

24 ซือ้น า้ยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 5,350.00 ห้างจีทีพาณิชย์ 5,350.00

25 ซือ้พดัลมระบายอากาศ 3,745.00 3,754.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาชา 3,745.00 บ.อาชา 3,745.00

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

1 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานตรวจติดตามและ

ปราบปรามการน าเข้า-สง่ออก 

                       39,420                     39,420 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ชรรุ่ง ชิดทองสกณีุ                          39,420 น.ส.เพ็ชรรุ่ง ชิดทองสกณีุ                          39,420

2 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานด้านห้องปฏิบตัิการ ณ 

ดา่นอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบงั

                       36,000                     36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา  ปะสาวะเก                          36,000 นางสาวขนิษฐา  ปะสาวะเก                          36,000

3 จ้างรือ้ถอนขนย้ายตู้ดดูสารเคมีดา่นอาหารและยา

ท่าเรือเอกชนบริษัทแอคท-ูลัม่ จ ากดั
12,840.00                12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วิส 

จ ากดั
12,840.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วิส 

จ ากดั
12,840.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563

กองด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     31     เดือน     กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

4
ซือ้หมึกพิมพ์และกระดาษไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนา

ระบบดิจิตอล
10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 10,700.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 10,700.00

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ ราคาที่เสนอ

๑

จ้างจดัท าชดุรูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการบริ

บริโภคอาหารของนักเรียน....เพ่ือลดปัจจยัเสี่ยงตอ่

โรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ม.ราชภฎัสวนสนุันทา ๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐ ม.ราชภฎัสวนสนุันทา ๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

๒
ผลติวีดีทศั ชดุร่างพรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบบัใหม่

ความยาว5นาที
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๙๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๙๙,๙๓๘.๐๐ บจก. โนวาอินเตอร์แอ็ด ๙๙,๙๓๘.๐๐

๓ จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ ๑,๓๐๐.๐๐ ๑,๒๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑,๒๘๔.๐๐ ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑,๒๘๔.๐๐

๔
จดังานมอบรางวลั อย. ควอลติีอ้วอร์ด 2563 

(ยกเลกิ)
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๗๓๗.๒๕ เฉพาะเจาะจง บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๔๙๗,๗๓๗.๒๕ บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๔๙๗,๗๓๗.๒๕

๕ ผลติแผน่พลกิการใช้ยาสมเหตสุมผล ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอส อินเตอร์พริน้ ๔๙๘,๒๐๐.๐๐ บจก.ทีเอส อินเตอร์พริน้ ๔๙๘,๒๐๐.๐๐

๖ จดัจ้างออกแบบและผลติโปสเตอร์ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชมุชนสหกรณ์การเกษตร ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ ชมุชนสหกรณ์การเกษตร ๙๙๙,๐๐๐.๐๐

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม...๒๕๖๓......

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

วนัที่…๒๕...เดือน…กรกฎาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลง

ซือ้หรือจ้าง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

๗
งานพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมติดตัง้ส าหรับจดั

นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา
๙,๐๐๐.๐๐ ๘,๙๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วิส
๘,๙๘๘.๐๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วิส
๘,๙๘๘.๐๐

๘ เหมาปฎิบตัิงานกลุ่มสารสนเทศ จ านวน 7 รายการ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว ทศันีย์  มีมอญ ๒๗,๐๐๐.๐๐ นางสาว ทศันีย์  มีมอญ ๒๗,๐๐๐.๐๐

๙ เหมาปฎิบตัิงานกลุ่มสารสนเทศ จ านวน 8 รายการ ๒๕,๖๐๐.๐๐ ๒๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว สธิุดา  บตุทะนา ๒๕,๖๐๐.๐๐ นางสาว สธิุดา  บตุทะนา ๒๕,๖๐๐.๐๐

๑๐ เหมาปฎิบตัิงานกลุ่มสารสนเทศ จ านวน 5 รายการ ๒๕,๖๐๐.๐๐ ๒๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว ณชัชากร  ผรณจินดา ๒๕,๖๐๐.๐๐ นางสาว ณชัชากร  ผรณจินดา ๒๕,๖๐๐.๐๐

๑๑ เหมาปฎิบตัิงานกลุ่มสารสนเทศ จ านวน 11 รายการ ๔๔,๔๐๐.๐๐ ๔๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรภร  สขุห่วง ๔๔,๔๐๐.๐๐ นางสาว ภทัรภร  สขุห่วง ๔๔,๔๐๐.๐๐

๑๒
โครงการสง่เสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลติ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ
๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บจก.บางกอกเว็บโซลชูั่น ๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐ บจก.บางกอกเว็บโซลชูั่น ๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐

วงเงนิที่จะ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 3  สิงหำคม 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

1 จดัจ้างท าวีทีทศัน์ฯ 143,594.00 143,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ธิงค์ เฮ้าส์ จ ากดั 143,594.00 บริษัท ดิจิตอล ธิงค์ เฮ้าส์ จ ากดั 143,594.00

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 ซือ้กระดาษ A4 32,207.00                 32,207.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั 32,207.00                   บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั 32,207.00                    

2 ซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ 3,424.00                   3,424.00                เฉพาะเจาะจง สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 3,424.00 สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 3,424.00

3 ซือ้กลอ่งมาตรฐานส าหรับเก็บตวัอยา่ง 9,309.00                   9,309.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 9,309.00 บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั 9,309.00

4 ซือ้วสัดสุ าหรับเก็บตวัอยา่ง 6,741.00                   6,741.00                เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ 6,741.00 กิจทวีทรัพย์ 6,741.00

5 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 47,250.00                 47,250.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ จนัไทย 47,250.00 น.ส.ศิริวรรณ จนัไทย 47,250.00

6 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 50,100.00                 50,100.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ  งามวนั 50,100.00 น.ส.เบญจวรรณ  งามวนั 50,100.00

และรำคำที่แนบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่   31   เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

7 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 73,410.00                 73,410.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สตีบตุร 73,410.00 นางสาวศิษฐ์ณพิชญ์ สตีบตุร 73,410.00

8 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 57,630.00                 57,630.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววีรวรรณ  บญุประกอบ 57,630.00 นางสาววีรวรรณ  บญุประกอบ 57,630.00

9 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 66,600.00                 66,600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  วนัอุ่น 66,600.00 นางสาวจิราภรณ์  วนัอุ่น 66,600.00

10 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 69,300.00                 69,300.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภสัสร รอดทอง 69,300.00 นางสาวศิรภสัสร รอดทอง 69,300.00

11 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 47,250.00                 47,250.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนันนภสั  ใจจิต 47,250.00 นางสาวนันนภสั  ใจจิต 47,250.00

12 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63) 64,740.00                 64,740.00              เฉพาะเจาะจง นางจตพุร ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 64,740.00 นางจตพุร ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 64,740.00

13 จ้างถา่ยเอกสารตอ่อาย ุคสอ. 11,855.60                 11,855.60              เฉพาะเจาะจง สามชยั 2017 11,855.60 สามชยั 2017 11,855.60

14 จ้างเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ืองรถยนต์ นง 5193 1,647.80                   1,647.80                เฉพาะเจาะจง สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 1,647.80 สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 1,647.80

15 จ้างซอ่มห้องน า้ชาย อาคาร 2, 4 ชัน้ 4 2,500.00                   2,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  เรืองมาก 2,500.00 นายพงศกร  เรืองมาก 2,500.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน)..กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 จ้างเหมาปฏิบตัิงานกลุ่มก ากบั 46,350.00                 46,350.00              เฉพาะเจาะจง นส.กตัติกา ไชยค าภา นส.กตัติกา ไชยค าภา

ดแูลวตัถอุนัตรายกอ่นออกสู่  = 46,350บาท  = 46,350บาท

ตลาด กรกฎาคม -กนัยายน 63

2 จ้างเหมาปฏิบตัิงานกลุ่มก ากบั 46,140.00                 46,140.00              เฉพาะเจาะจง นส. สปุรียา  ใจกว้าง นส. สปุรียา  ใจกว้าง

ดแูลวตัถอุนัตรายกอ่นออกสู่  = 46,140  บาท  = 46,140  บาท

ตลาด กรกฎาคม -กนัยายน 63

3 จ้างเหมาปฏิบตัิงานกลุ่มก ากบั 46,140.00                 46,140.00              เฉพาะเจาะจง นส.สรุางค์   โอนออ่น นส.สรุางค์   โอนออ่น

ดแูลวตัถอุนัตรายกอ่นออกสู่  = 46,140  บาท  = 46,140  บาท

ตลาด กรกฎาคม -กนัยายน 63

4 จ้างเหมาปฏิบตัิงานกลุ่มก ากบั 75,000.00                 75,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวีโกวิท  ค้าไกล นายวีโกวิท  ค้าไกล

ดแูลวตัถอุนัตรายกอ่นออกสู่  = 75,000 บาท  = 75,000 บาท

ตลาด กรกฎาคม -กนัยายน 63

5 จ้างท าตรายาง 21 รายการ 6,735.00                   6,735.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์

 = 6,735  บาท  = 6,735  บาท

6 ซือ้วสัดสุ านักงาน  33  รายการ 38,282.46                 38,282.46              เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์ กิจทวีทรัพย์

 = 38,282.46 บาท  = 38,282.46 บาท

7 ซอ่มรถ นง-6619  นนทบรีุ 24,552.22                 24,552.22              เฉพาะเจาะจง บ.สยามพระราม 5 จก. บ.สยามพระราม 5 จก.

 =24,552.22 บาท  =24,552.22 บาท

8 จ้างซอ่มรถยนต์ตู้สว่นราชการ 2,996.00                   2,996.00                เฉพาะเจาะจง สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์ สนิเจริญเบรคเซ็นเตอร์

นง-5930 นนทบรีุ  = 2,996  บาท  = 2,996  บาท

9 จ้างเหมาปฏิบตัิงานกลุ่มพมันา 28,000.00                 28,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร   ไชยศรี นางสาวฐิติพร   ไชยศรี

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วันที่ ......31.... เดือน ..กรกฏำคม... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ระบบวตัถอุนัตราย  = 28,000 บาท  = 28,000 บาท

สงิหาคม - กนัยายน 2563

10 จ้างเหมาปฏิบตัิงานบนัทึกข้อมลู 28,000.00                 28,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรารัตน์  สมสวย นางสาวจิรารัตน์  สมสวย

 สงิหาคม  - กนัยายน 2563  = 28,000 บาท  = 28,000 บาท

11 กระดาษถา่ยเอกสาร 18,404.00                 18,404.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอลฯ บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอลฯ

200 รีม  =18,404   บาท  =18,404   บาท

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,050.00                 37,050.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวณฐัวดี ฤทธิเลศิ นางสาวณฐัวดี ฤทธิเลศิ

เสนอราคา 37,050 บาท ราคาจ้าง  37,050 บาท

2 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,500.00                 37,500.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวจริญญา กลุเขมานนท์ นางสาวจริญญา กลุเขมานนท์

เสนอราคา 37,500 บาท ราคาจ้าง  37,500 บาท

3 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,110.00                 37,110.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพลากร ปราณพรม  นายพลากร ปราณพรม

เสนอราคา 37,110 บาท ราคาจ้าง  37,110 บาท

4 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 36,960.00                 36,960.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ นางสาวช่ืนกมล เบญจกลุ

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

วันที่...31.....เดือน...กรกฎำคม...พ.ศ....2563...

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน......กรกฎำคม 2563...............



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

เสนอราคา 36,960 บาท ราคาจ้าง  36,960 บาท

5 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,050.00                 37,050.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์ นางสาวพนิตา หม่ืนสวสัดิ์

เสนอราคา 37,050 บาท ราคาจ้าง  37,050 บาท

6 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 36,960.00                 36,960.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวศิวาพร ทองดี นางสาวศิวาพร ทองดี

เสนอราคา 36,960 บาท ราคาจ้าง  36,960 บาท

7 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 36,960.00                 36,960.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั นายภาน ุวงศ์รัตนโชคชยั

เสนอราคา 36,960 บาท ราคาจ้าง  36,960 บาท

8 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,050.00                 37,050.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม นางสาวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม

เสนอราคา 37,050 บาท ราคาจ้าง  37,050 บาท

9 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 36,900.00                 36,900.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาว ณิชชา ศศิวจัน์ไพสฐิร นางสาว ณิชชา ศศิวจัน์ไพสฐิร

เสนอราคา 36,900 บาท ราคาจ้าง  36,900 บาท

10 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 36,000.00                 36,000.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวปัทมา แก้วเงิน นางสาวปัทมา แก้วเงิน

เสนอราคา 36,000 บาท ราคาจ้าง  36,000 บาท

11 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,800.00                 37,800.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกกร โกมารกลุ ณ นคร นางสาวกนกกร โกมารกลุ ณ นคร

เสนอราคา 37,800 บาท ราคาจ้าง  37,800 บาท

12 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,050.00                 37,050.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวปาริษา สภุาวรรณ นางสาวปาริษา สภุาวรรณ

เสนอราคา 37,050 บาท ราคาจ้าง  37,050 บาท

13 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 36,960.00                 36,960.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวณฐักานต์ บญุภิระ นางสาวณฐักานต์ บญุภิระ

เสนอราคา 36,960 บาท ราคาจ้าง  36,960 บาท



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

14 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 37,050.00                 37,050.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์ นายธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์

เสนอราคา 37,050 บาท ราคาจ้าง  37,050 บาท

15 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 69,060.00                 69,060.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกวรรณ หน่อนาค นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค

เสนอราคา  69,060 บาท ราคาจ้าง 69,060 บาท

16 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 50,640.00                 50,640.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกศิมล รอดแฟง นางสาวกศิมล รอดแฟง

เสนอราคา 50,640 บาท ราคาจ้าง  50,640 บาท

17 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 50,850.00                 50,850.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวเกศรา เกิดชว่ง นางสาวเกศรา เกิดชว่ง

เสนอราคา 50,850 บาท ราคาจ้าง  50,850 บาท

18 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 55,410.00                 55,410.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวนิตยา นิลทะสงิห์ นางสาวนิตยา นิลทะสงิห์

เสนอราคา 55,410 บาท ราคาจ้าง  55,410  บาท

19 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 47,220.00                 47,220.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวสริิญาพร โนนน้อย นางสาวสริิญาพร โนนน้อย

เสนอราคา 47,220 บาท ราคาจ้าง  47,220 บาท

20 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 43,950.00                 43,950.00              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกานต์รวี มัง่มี นางสาวกานต์รวี มัง่มี

เสนอราคา 43,950 บาท ราคาจ้าง  43,950 บาท

21 รายงานจดัจ้างปิดชอ่งทางเดินของหนแูละแมลง

เหนือฝ้าและเพดาน

45,255.65                 45,255.65              จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นสว่นจ ากดั ศรัณย์ฉตัร 3 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ศรัณย์ฉตัร 3

เสนอราคา 45,255.65 บาท ราคาจ้าง  45,255.65 บาท

22 รายงานจดัจ้างเหมาขนย้ายอปุกรณ์ส านักงานของ 

ศรป. ฯ 

156,470.00               156,470.00            จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

และการติดตัง้อปุกรณ์ส าหรับตรวจสอบโฆษณาสื่อ

โทรทศัน์วิทยุ

เสนอราคา  156,470 บาท ราคาจ้าง   156,470 บาท

23 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 8,480 8,480 จดัซือ้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย

เสนอราคา  8,480 บาท ราคาจ้าง   8,480 บาท

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 57,274.43                 57,274.43              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั

57,274.43                   บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั

57,274.43                    

2 จ้างซอ่มแซมที่เก็บเอกสาร ตู้ เก็บเอกสาร ติดตัง้มู่ลี่

ไม้ กองผลติภณัฑ์สมนุไพร ชัน้ 4 อาคาร 2

97,370.00                 97,370.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 97,370.00                   บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 97,370.00                    

3 จดัจ้างทบทวนข้อมลูและประเมินวิชาการ

ผลติภณัฑ์สมนุไพร

90,000.00                 90,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวทวีพร กิจถาวรชยัสกลุ 90,000.00                   นางสาวทวีพร กิจถาวรชยัสกลุ 90,000.00                    

4 จดัจ้างขนย้ายครุภณัฑ์จากห้อง 407 อาคาร 2 ชัน้ 4

 ไปยงัห้อง 406 อาคาร 2 ชัน้ 4

5,600.00                   5,600.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวสนัทนา ภาคสารครี 5,600.00                     นางสาวสนัทนา ภาคสารครี 5,600.00                      

5 จ้าง นางสาวจอมวธู พลูทรัพย์       (สงิหาคม-

กนัยายน 2563)

30,000.00                 30,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจอมวธู พลูทรัพย์ 30,000.00                   นางสาวจอมวธู พลูทรัพย์ 30,000.00                    

6 จ้าง นายพงศ์ธร ทบัอ่ิม                (สงิหาคม-

กนัยายน 2563)

26,000.00                 26,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร ทบัอ่ิม 26,000.00                   นายพงศ์ธร ทบัอ่ิม 26,000.00                    

7 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือชว่ยจดัท าส ารวจ รวบรวม

ข้อมลู และจดัเก็บเอกสารทะเบียนต ารับยาแผน

โบราณ

100,000.00               100,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก ข าเมือง 100,000.00                 นางสาวพรชนก ข าเมือง 100,000.00                  

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป).......

วันที่   31   เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

8 จ้างนางสาวกลัยา พรหมจรรย์          (กรกฎาคม-

กนัยายน 2563)                 (เงินรายได้ อย.)

36,000.00                 36,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกลัยา พรหมจรรย์ 36,000.00                   นางสาวกลัยา พรหมจรรย์ 36,000.00                    

9 จ้างนายชวนะ เชาว์เลศิ          (กรกฎาคม-กนัยายน

 2563)                 (เงินรายได้ อย.)

60,000.00                 60,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชวนะ เชาว์เลศิ 60,000.00                   นายชวนะ เชาว์เลศิ 60,000.00                    

10 จ้างนางสาวภทัร์ธีนันท์ สมภารสงิห์           

(กรกฎาคม-กนัยายน 2563)                 (เงินรายได้

 อย.)

45,000.00                 45,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัร์ธีนันท์ สมภารสงิห์ 45,000.00                   นางสาวภทัร์ธีนันท์ สมภารสงิห์ 45,000.00                    

11 จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สายแบบชดุ (เงินรายได้ อย.) 14,250.00                 14,250.00              เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 14,250.00                   นายพงศกร เรืองมาก 14,250.00                    

12 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 

พร้อมติดตัง้ (เงินรายได้ อย.)

79,715.00                 79,715.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 79,715.00                   บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 79,715.00                    

13 จ้างถา่ยเอกสาร 1,720.00                   1,720.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 1,720.00                     ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 1,720.00                      

14 จ้างท าตรายางส าหรับบคุลากรในกองผลติภณัฑ์

สมนุไพร

3,860.00                   3,860.00                เฉพาะเจาะจง จ.ช่ืนพาณิชย์ 3,860.00                     จ.ช่ืนพาณิชย์ 3,860.00                      

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 จ้างจดัท างานด้านการบริหารและบริการของ

ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ

106,250.- บาท 106,250.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่เสนอ 106,250.- บาท

นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่จ้าง 106,250.- บาท

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

กองผลิตภัณฑ์สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

2 จ้างจดัท างานด้านพฒันาการให้บริการข้อมลูทาง

โทรศพัท์และงานประชาสมัพนัธ์

80,750.- บาท 80,750.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล

ราคาที่เสนอ 80,750.- บาท

น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล

ราคาที่จ้าง 80,750.- บาท

3 จ้างจดัท างานด้านพฒันาระบบงานประชาสมัพนัธ์

และสารสนเทศ

71,650.- บาท 71,650.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัลยา พนัธุโพธ์ิ

ราคาที่เสนอ 71,650.- บาท

น.ส.วลัลยา พนัธุโพธ์ิ

ราคาที่จ้าง 71,650.- บาท

4 จ้างจดัท างานด้านพสัดแุละให้บริการข้อมลู

ผลติภณัฑ์สขุภาพทางโทรศพัท์

48,750.- บาท 48,750.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายลลติ อยู่เยน็

ราคาที่เสนอ 48,750.- บาท

นายลลติ อยู่เยน็

ราคาที่จ้าง 48,750.- บาท

5 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และให้บริการ

ข้อมลู

48,250.- บาท 48,250.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี ชาค าสยั

ราคาที่เสนอ 48,250.- บาท

น.ส.อรมณี ชาค าสยั

ราคาที่จ้าง 48,250.- บาท

6 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และให้บริการ

ข้อมลู

45,350.- บาท 45,350.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาที่เสนอ 45,350.- บาท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปาระ

ราคาที่จ้าง 45,350.- บาท

7 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และให้บริการ

ข้อมลู

45,450.- บาท 45,450.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชพร ชาติวงษ์

ราคาที่เสนอ 45,450.- บาท

น.ส. ธนัชพร ชาติวงษ์

ราคาที่จ้าง 45,450.- บาท

8 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์และให้บริการ

ข้อมลู

285,000.- บาท 285,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปภาวี พึ่งพินิจ

ราคาที่เสนอ 285,000.- บาท

น.ส.ปภาวี พึ่งพินิจ

ราคาที่จ้าง 285,000.- บาท

9 จ้างจดัท าเอกสารประกอบการประชมุและเอกสาร

เก่ียวกบัการเบิกจา่ยเงิน

33,450.- บาท 33,450.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาที่เสนอ 33,450.- บาท

น.ส.เสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาที่จ้าง 33,450.- บาท

10 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณ และเอกสาร

ประกอบการประชมุ

33,450.- บาท 33,450.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาที่เสนอ 33,450.- บาท

น.ส.ปรารถนา พงษ์คะเชน

ราคาที่จ้าง 33,450.- บาท



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

11 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณ เอกสารประกอบการ

ประชมุและงานด้านพสัดุ

33,950.- บาท 33,950.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั อินทร์ทอง

ราคาที่เสนอ 33,950.- บาท

นายฉตัรชยั อินทร์ทอง

ราคาที่จ้าง 33,950.- บาท

12 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

106,000.- บาท 106,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสชุาติ อร่ามเมลอืงศรี

ราคาที่เสนอ 106,000.- บาท

นายสชุาติ อร่ามเมลอืงศรี

ราคาที่จ้าง 106,000.- บาท

13 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

96,000.- บาท 96,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรวิทย์ เวชการ

ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท

นายกรวิทย์ เวชการ

ราคาที่จ้าง 96,000.- บาท

14 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

162,978.- บาท 162,978.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาที่เสนอ 162,978.- บาท

นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาที่จ้าง 162,978.- บาท

15 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

110,000.- บาท 110,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วชัราภรณ์ แซเ่อีย้ว

ราคาที่เสนอ 110,000.- บาท

น.ส.วชัราภรณ์ แซเ่อีย้ว

ราคาที่จ้าง 110,000.- บาท

16 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

68,000.- บาท 68,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตรุนต์ จา่ยะสทิธ์ิ

ราคาที่เสนอ 68,000.- บาท

นายจาตรุนต์ จา่ยะสทิธ์ิ

ราคาที่จ้าง 68,000.- บาท

17 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

96,000.- บาท 96,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์

ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท

นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์

ราคาที่จ้าง 96,000.- บาท

18 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

90,000.- บาท 90,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรณฐั ชยัเพชร

ราคาที่เสนอ 285,000.- บาท

นายพีรณฐั ชยัเพชร

ราคาที่จ้าง 285,000.- บาท

19 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลู และทบทวนข้อมลู

ยา

90,000.- บาท 90,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ชงัเจริญสขุ

ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท

นายชาญวิทย์ ชงัเจริญสขุ

ราคาที่จ้าง 90,000.- บาท



วงเงินที่จะ

ซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

20 จ้างจดัท าข้อมลูเพ่ือสนับสนนุการขึน้ทะเบียนต ารับ

ยาแบบอิเลก็ทรอนิกส์

30,580.- บาท 30,580.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตจ์ณพุงษ์ เฉลยศิลป์

ราคาที่เสนอ 30,580.- บาท

นายกิตจ์ณพุงษ์ เฉลยศิลป์

ราคาที่จ้าง 30,580.- บาท

21 จ้างซอ่มพดัลมดดูอากาศ 802.50.- บาท 802.50.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง ฐาปณีย์ แอร์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ 802.50.- บาท

ฐาปณีย์ แอร์ เซอร์วิส

ราคาที่จ้าง 802.50.- บาท

22 จ้างจดัท าข้อมลูในการด าเนินการเพ่ือสนับสนนุการ

ให้ค าปรึกษาผลติภณัฑ์สขุภาพ

30,580.- บาท 30,580.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิตา พนัธ์ทอง

ราคาที่เสนอ 30,580.- บาท

น.ส.ปณิตา พนัธ์ทอง

ราคาที่จ้าง 30,580.- บาท

23 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน าที่เก่ียวกบัการ

อนญุาตผลติภณัฑ์สขุภาพให้สอดคล้องกบั

โครงสร้างใหม่

330,000.- บาท 330,000.- บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไล บณัฑิตานกุลู

ราคาที่เสนอ 330,000.- บาท

นางวิไล บณัฑิตานกุลู

ราคาที่จ้าง 330,000.- บาท



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ใช้เกณฑ์ราคา  ตสน.จ.7/2563 

ลว. 26 มิถนุายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

มีคณุภาพและบริการดี ก.พ.ร. 8/2563

ลงวนัที่ 17 ก.ค. 2563

แบบ สขร. ๑

หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 30 กรกฎำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....29...... เดือน…กรกฎำคม..... พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

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

วันที่ 3 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563



โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 49 /2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 197 /2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 198/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 199/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 200/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 201/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 202/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 203/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 204/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 205/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 206/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 207/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 208/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 209/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 210/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 211/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 13 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 212/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 213/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 50/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 51/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 214/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 214/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.200/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  1 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.201/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  1 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.202/63

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  1 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.203/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  3 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.204/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  9 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.205/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  9 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.206/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  13 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.207/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  17 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.208/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  31 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.209/63

และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  31 กรกฎาคม 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ สญัญาซือ้เลขที่ 4/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่  9  กรกฎาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ 

(เงินรายได้ฯ)

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ สญัญาซือ้เลขที่ 5/2563

เสนอราคาเหมาะสม วนัที่ 9 กรกฎาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ 

(เงินรายได้ฯ)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2563

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

วันที่ 30  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ.2563

แบบ สขร.1 



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มี

ความคลอ่งตวัและมี

ประสทิธิภาพ เห็นควรจดั

จ้างบคุคลมาปฏิบตัิงาน

ด้านพิมพ์เอกสาร

จ/13/2563 ลว. 1 ก.ค.63

เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มี

ความคลอ่งตวัและมี

ประสทิธิภาพ เห็นควรจดั

จ้างบคุคลมาปฏิบตัิงาน

ด้านบนัทึกข้อมลูกฏหมาย

จ/14/2563 ลว.1 ก.ค.63

เน่ืองจากพนักงานขบั

รถยนต์สว่นกลางของกลุ่ม

กฎหมายอาหารและยาได้

เกษียณอายรุาชการ เพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวั

และมีประสทิธิภาพ

จ/15/2563 ลว.1 ก.ค.63

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

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

วนัที่ ๕ เดือน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๒๔๐/๒๕๖๓    ลว. ๑๐ 

ก.ค. ๒๕๖๓

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไม่เกินราคาที่ก าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๒๔๑/๒๕๖๓    ลว. ๑๐ 

ก.ค. ๒๕๖๓

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๒๔๒/๒๕๖๓    ลว. ๑๗ 

ก.ค. ๒๕๖๓

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๒๔๓/๒๕๖๓    ลว. ๑๗ 

ก.ค. ๒๕๖๓

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไม่เกินราคาที่ก าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๒๔๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๒ 

ก.ค. ๒๕๖๓

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๒๔๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๔ 

ก.ค. ๒๕๖๓

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมในงาน 

ไม่เกินราคาที่ก าหนดและ

ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๒๔๙/๒๕๖๓    ลว. ๓๑ 

ก.ค. ๒๕๖๔

แบบ สขร. ๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ

วันที่  31  กรกฎำคม 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1293

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1313

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1338

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 31  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1339

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 31  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1340

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 31  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 570/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1  ก.ค.  2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 571/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 572/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 573/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 574/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 575/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 576/2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 577/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 578/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 579/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 580/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 581/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 582/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 583/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 13  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 584/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 585/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 586/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 587/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 1  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 588/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 589/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 590/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 591/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24  ก.ค.  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 

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

วนัที่.....6.....เดือน....สงิหาคม......พ.ศ. …2563...... 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำ   

หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 16/2563                     ลว. 5 

มิถนุายน 2563

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 148/2563                   ลว. 2 

กรกฎาคม 2563

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 149/2563                   ลว. 14

 กรกฎาคม 2563

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 150/2563                   ลว. 16

 กรกฎาคม 2563

แบบ สขร. ๑

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.640/63            9 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.641/63            9 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.642/63            9 กรกฎาคม

 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…กรกฎำคม.........2563................................

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

วันที่...........เดือน…...............พ.ศ...2563.................

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.643/63          14 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.644/63          14 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.645/63          16 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.646/63          16 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.647/63          16 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.648/63          20 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.649/63          21 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.650/63          21 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.651/63          21 กรกฎาคม

 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.652/63          21 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.653/63          24 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.654/63          24 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.655/63          24 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.656/63          24 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.657/63          24 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.658/63          29 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.659/63          29 กรกฎาคม

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บซ.อ.49/63          15 กรกฎาคม 

 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บซ.อ.50/63          15 กรกฎาคม 

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บซ.อ.51/63          20 กรกฎาคม 

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บซ.อ.52/63          20 กรกฎาคม 

 2563

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บซ.อ.53/63          23 กรกฎาคม 

 2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.295/63 ลว. 1 ก.ค. 63

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.297/63 ลว. 15 ก.ค. 63

มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บจ.ด.296/63 ลว 13 ก.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563

กองด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     31     เดือน     กรกฎำคม   พ.ศ. 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
ใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซด.28/63

ลงวนัที่ 2 ก.ค. 2563

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๐๙/๒๕๖๓    วนัที่ 

๓๐/๖/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๐/๒๕๖๓    วนัที่ 

๓/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๑/๒๕๖๓    วนัที่ 

๑๐/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๒/๒๕๖๓    วนัที่ 

๑๕/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๓/๒๕๖๓    วนัที่ 

๑๕/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๔/๒๕๖๓    วนัที่ 

๑๕/๗/๒๕๖๓

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม...๒๕๖๓......

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

วนัที่…๒๕...เดือน…กรกฎาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๕/๒๕๖๓    วนัที่ 

๒๑/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๖/๒๕๖๓    วนัที่ 

๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๗/๒๕๖๓    วนัที่ 

๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๘/๒๕๖๓    วนัที่ 

๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๑๙/๒๕๖๓    วนัที่ 

๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและเป็น

ผู้ชนะการประกวดราคาโดย

ได้คะแนนรวมสงูสดุ

 สญัญาที่ ๕๕/๒๕๖๓    วนัที่ 

๓๐/๔/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 3  สิงหำคม 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ผู้ มีประสบการณ์เหมาะสม คบจ.80/2563 ลว.17 กค.63

กบัลกัษณะงาน

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 13/2563

ลว. 13 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 14/2563

ลว. 14 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 15/2563

ลว. 22 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 16/2563

ลว. 22 ก.ค. 63

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 193/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 194/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่   31   เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 195/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 196/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 197/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 198/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 199/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

 -ความรู้ความสามารถตรง

กบังาน

- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง บจส. 200/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 201/2563

ลว. 13 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 202/2563

ลว. 14 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 203/2563

ลว. 24 ก.ค. 63

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน)..กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

 - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที่ 

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 96/63 ลว. 3 กค.63

 - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที่ 

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 97/63 ลว. 3 กค.63

 - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที่ 

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 98/63 ลว. 3 กค.63

 - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที่ 

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 99/63 ลว. 10 กค.63

 ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง ลขที่

บจ.ว. 100/63 ลว.10 กค.63

  ราคาในวงงินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ เลขที่ 

บซ.ว.10/63 ลว. 20 กค.63

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง ลขที่

บจ.ว. 101/63 ลว.24 กค.63

 - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที่ 

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 81/63 ลว. 28 พค.63

 - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที่ 

วันที่ ......31.... เดือน ..กรกฏำคม... พ.ศ. 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 102/63 ลว. 24 กค.63

 - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที่ 

 - ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 103/63 ลว. 24 กค.63

 ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ เลขที่

บว.ว. 11/63 ลว. 24 กค.63

แบบ  สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   74/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   75/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   76/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   77/2563

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

วันที่...31.....เดือน...กรกฎำคม...พ.ศ....2563...

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน......กรกฎำคม 2563...............



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   78/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   79/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   80/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   81/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   82/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   83/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   84/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   85/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   86/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   87/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   88/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   89/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  90/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  91/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   92/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   93/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   94/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   95/2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่  21 กรกฎาคม 2563

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.10/2563

 - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซ.สมพ 116/2563

ลว. 1 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 117/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 118/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 119/2563

ลว. 24 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 120/2563

ลว. 30 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 121/2563

ลว. 30 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 122/2563

ลว. 30 ก.ค. 63

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป).......

วันที่   31   เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 11/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 12/2563

ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 13/2563

ลว. 23 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซ.สมพ 14/2563

ลว. 29 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซ.สมพ 15/2563

ลว. 29 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ราคาไม่เกินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 184/2563

1 ก.ค.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

กองผลิตภัณฑ์สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 185/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 186/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 187/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 188/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 189/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 190/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 191/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 192/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 193/2563

1 ก.ค.63



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 194/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 195/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 196/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 197/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 198/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 199/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 200/2563

1 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 201/2563

9 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 202/2563

9 ก.ค.63



หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม 2563

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 203/2563

9 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 204/2563

14 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 205/2563

20 ก.ค.63

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สนบ.จ 206/2563

30 ก.ค.63


