แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....29...... เดือน…กรกฎำคม..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่

1

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

จ้ างเหมาบริ การ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
19,000.00

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์
ราคา 19,000 บาท

นางสาวสิริกร อ่อนวงษ์
ราคา 19,000 บาท

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำง ในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
ชื่อหน่ วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร..........
วันที่ 3 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง

1 ออกแบบและผลิต

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำคำกลำง
24,610.00 บ.

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

Roll UP และอุปกรณ์

รำยชื่อ
เอส.ดี.พี.12 ซัพพลาย

ผู้ท่ไี ด้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ

24,610.00 บ.

แอนด์เซอร์ วิส

และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง
เอส.ดี.พี.12 ซัพพลาย

24,610.00 บ.

แอนด์เซอร์ วิส

สาหรับจัดนิทรรศการ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนมิถุนำยน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

วันที่ 30 กรกฎำคม 2563
ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
ซือ้ วัสดุ 3 รายการ

ซือ้ หรื อจ้ ำง
18,780.-บาท

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

18,780.-บาท

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

บริ ษัท เปเปอร์ แอนด์ มอร์

18,780.-บาท

จากัด

2

จ้ างติดตังวงกบและบานประตู
้

11,770 บาท

11,770 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ตังรุ้ ่งเรื อง จากัด

รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
บริษัท เปเปอร์ แอนด์ มอร์

18,780.-บาท

จากัด

11,770 บาท

บริษัท ตั ้งรุ่งเรื อง จากัด

11,770 บาท

ดาดฟ้าอาคาร 4

3

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

39,900 บาท

39,900 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา วัชระดิษฐ์

39,900 บาท

นางสาวสุนิสา วัชระดิษฐ์

39,900 บาท

4

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

39,045 บาท

39,045 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญ์วรา บุญคล้ าย

39,045 บาท

นางสาวกัญญ์ วรา บุญคล้ าย

39,045 บาท

5

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

69,165 บาท

69,165 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวอวยพร คาอ่อน

69,165 บาท

นางสาวอวยพร คาอ่อน

69,165 บาท

6

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

11,270 บาท

11,270 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ดวงใจดี

11,270 บาท

นางสาวศศิธร ดวงใจดี

11,270 บาท

7

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

33,000 บาท

33,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ภทั ร์ ธิดา พรหมมาศ

33,000 บาท

นางสาวพิมพ์ภทั ร์ ธิดา พรหมมาศ

33,000 บาท

8

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

31,000 บาท

31,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชญานิน ลาตะมาน

31,000 บาท

นางสาวชัชญานิน ลาตะมาน

31,000 บาท

9

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

36,000 บาท

36,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาววงศธร พรรวิญาณ

36,000 บาท

นางสาวชัชญานิน ลาตะมาน

36,000 บาท

10

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

33,810 บาท

33,810 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา ฉัตรบุรานนทชัย

33,810 บาท

นางสาวชัชญานิน ลาตะมาน

33,810 บาท

11

จ้ างเปลี่ยนแบตเตอรี่ลฟิ ต์

3,852 บาท

3,852 บาท

เฉพาะเจาะจง

3,852 บาท

บริ ษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์ วิส จากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง

3,852 บาท

แอนด์เซอร์ วิส จากัด

12

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

36,000 บาท

36,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

36,000 บาท

นางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณธาดา

36,000 บาท

13

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

33,810 บาท

33,810 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรพร วุฒิยานันท์

33,810 บาท

นางสาวถิรพร วุฒิยานันท์

33,810 บาท

14

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

45,000 บาท

45,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร เตี ้ยสมบูรณ์

45,000 บาท

นางสาวศศิธร เตี ้ยสมบูรณ์

45,000 บาท

15

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

45,000 บาท

45,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ มัฆวาฬ

45,000 บาท

นางสาวชัชญานิน ลาตะมาน

45,000 บาท

16

จ้ างรือ้ และติดตังกระเบื
้
้อง

15,515 บาท

15,515 บาท

เฉพาะเจาะจง

15,515 บาท

ห้ องรับส่งเอกสาร

17

จ้ างปรับปรุงพื ้นห้ องทางาน

จากัด

171,200 บาท

171,200 บาท

เฉพาะเจาะจง

อาคาร1 ชัน้ 3

18

จ้ างบารุงรักษาตู้ควบคุม

ซือ้ วัสดุ 11 รายการ

20

ซือ้ อุปกรณ์ระบบกล้ องวงจรปิ ด

บริ ษัท อาชาเอ็นเตอร์ ไพรส์

86,456 บาท

86,456 บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก. พี เค เมนฟิ แนนซ์

บริษัท อาชาเอ็นเตอร์ ไพรส์

15,515 บาท

จากัด

171,200 บาท

จากัด

ไฟฟ้าย่อย

19

บริ ษัท อาชาเอ็นเตอร์ ไพรส์

บริษัท อาชาเอ็นเตอร์ ไพรส์

171,200 บาท

จากัด

86,456 บาท

ออฟอิเล็คทริ คลั ซีสเต็ม

หจก. พี เค เมนฟิ แนนซ์

86,456 บาท

ออฟอิเล็คทริคลั ซีสเต็ม

23,439.42.-บาท

23,439.42.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน คุ้มแก้ ว

23,439.42.-บาท

ร้ าน คุ้มแก้ ว

23,439.42.-บาท

11,800 บาท

11,800 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์

11,800 บาท

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์

11,800 บาท

21

ซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้ องวงจรปิ ด

11,000 บาท

11,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์

22

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

24,000 บาท

24,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร จิตรักญาติ

11,000 บาท

24,000 บาท

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์

นางสาวสิริพร จิตรักญาติ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่
1

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการติดตาม กากับผลการ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
37,740

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

37,740

เฉพาะเจาะจง

ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ

2

3

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดเตรี ยมข้ อมูล

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านสารบบรรณ ประสาน

37,740

36,000

37,740

36,000

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี

นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี

เสนอราคา 37,740 บาท

ราคาจ้ าง 37,740 บาท

นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ

นางสาวสินีนชุ รงศิริกลุ

เสนอราคา 37,740 บาท

ราคาจ้ าง 37,740 บาท

นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์

นางสาวกัญญาณัฐ ศักดิ์หิรัญรัตน์

11,000 บาท

24,000 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

ติดตามรับข้ อมูลหน่วยงาน

4

5

ซือ้ แผ่นซีดี พร้ อมซองเยื่อ

จ้ างถ่ายเอกสารเข้ าเล่มเอกสารฉบับที่ 3

3,500

2,589.40

3,500

2,589.40

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2564

6

จ้ างถ่ายเอกสารเข้ าเล่มเอกสารประกอบการ
ชีแ้ จงต่อคณะกรรมาธิการฯ

9,655.68

9,655.68

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เสนอราคา 36,000 บาท

ราคาจ้ าง 36,000 บาท

บริ ษัท บีก้า บิสสิเนส จากัด

บริษัท บีก้า บิสสิเนส จากัด

เสนอราคา 3,500 บาท

ราคาซื ้อ 3,500 บาท

หจก.วสุก๊อปปี ้ 1955

หจก.วสุก๊อปปี ้ 1955

เสนอราคา 2,589.40 บาท

ราคาจ้ าง 2,589.40 บาท

หจก.วสุก๊อปปี ้ 1955

หจก.วสุก๊อปปี ้ 1955

เสนอราคา 9,655.68 บาท

ราคาจ้ าง 9,655.68 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

7

8

9

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านสารสนเทศ

จ้ างผู้ชว่ ยระบบงานคุณภาพการฝึ กอบรม

จ้ างเหมาบริ การงานด้ านการจัดการระบบ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
27,000

30,000

18,000

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

27,000

เฉพาะเจาะจง

30,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

สารสนเทศ

10

จ้ างเหมาบริ การงานด้ านการจัดการระบบ
สารสนเทศ

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

นางสาวรุ่งชาดา มิตรใจดี

นางสาวรุ่งชาดา มิตรใจดี

เสนอราคา 27,000 บาท

ราคาจ้ าง 27,000 บาท

นางสาวบุตรสรี ย์ แสนแก้ ว

นางสาวบุตรสรีย์ แสนแก้ ว

เสนอราคา 30,000 บาท

ราคาจ้ าง 30,000 บาท

นายศุภณัฐ สุขมาก

นายศุภณัฐ สุขมาก

เสนอราคา 18,000 บาท

ราคาจ้ าง 18,000 บาท

นายกิตติพงศ์ หาเรื อนพุฒ

นายกิตติพงศ์ หาเรื อนพุฒ

เสนอราคา 18,000 บาท

ราคาจ้ าง 18,000 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

11

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

จัดซื ้อชุดประชุมทางไกลพร้ อมติดตั ้งอุปกรณ์

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

380,599

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

380,599 เฉพาะเจาะจง

ณ ห้ องประชุม ชัน้ 1 และชั ้น 2 ประจาปี

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด

ราคาที่เสนอ 380,599 บาท

ราคาที่ตกลงจ้ าง 380,599 บาท

บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด

ราคาที่เสนอ 500,000 บาท

ราคาที่ตกลงจ้ าง 500,000 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2563
12

จัดซื ้อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อการทดแทน

500,000

500,000 เฉพาะเจาะจง

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งานระบบ
สารสนเทศเพื่อผู้บริ หาร (Excutive
Inforamtion System) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2563
กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 30 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2563

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

1

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานพิมพ์เอกสาร นางสาวชื่นจิต
ทองนพเก้ า

2

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานบันทึกข้ อมูลกฎหมาย นางสาว
อนุธิดา ปั ตตานุสรณ์

3

จ้ างเหมาปฎิบตั ิงานขับรถยนต์สว่ นราชการ
หมายเลขทะเบียน นง 5820 นนทบุรี นายโดม จา
สมศักดิ์

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

47,100

47,100 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้ สุดท้ าย
วิธีเฉพาะเจาะจง
ภายในระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

53,100

53,100 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้ สุดท้ าย
นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์/53,100
วิธีเฉพาะเจาะจง
ภายในระยะเวลา 2
บาท
ปี งบประมาณ

40,500

40,500 บาท ราคาที่
เคยจ้ างครัง้ สุดท้ าย
วิธีเฉพาะเจาะจง
ภายในระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/47,100
บาท

นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

นางสาวชื่นจิต ทองนพเก้ า/47,100
บาท

นางสาวอนุธิดา ปั ตตานุสรณ์/53,100
บาท

นายโดม จาสมศักดิ์/40,500 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์.......
วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
1,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอราคา ๑,๐๐๐
บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้ านก็อปปี ้ ปริน้ เสนอราคา ๑,๐๐๐
บาท
นายนันท์มนัส ชื่นชูเดช
๔,๕๐๐ บาท

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

๑

ขอขอนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

๒

ขออนุมตั ิจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

4,500.00

4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนันท์มนัส ชื่นชูเดช
ราคา ๔,๕๐๐ บาท

๓

ขออนุมตั ิจดั จ้ างทาตรายาง

7,720.00

7,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์ เสนอราคา
๗,๗๒๐ บาท

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์ เสนอราคา ๗,๗๒๐
บาท

๔

ขออนุมตั ิจดั จ้ างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ (เครื่องพิมพ์)

1,200.00

1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอราคา
๑,๒๐๐ บาท

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์ เสนอราคา
๑,๒๐๐ บาท

๕

ขออนุมตั ิจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

40,000.00

40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิตรภานุ ผิวอ่อน
๔๐,๐๐๐ บาท

๖

ขออนุมตั ิเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

16,000.00

16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ริ โก้ (ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

๗

ขออนุมตั ิจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของส่วน
ราชการ

18,000.00

18,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายนันท์มนัส ชื่นชูเดช
ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท

เสนอ

เสนอราคา

เสนอ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนกรกฎำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ
วันที่ 31 กรกฎำคม 2563

นายจิตรภานุ ผิวอ่อน
๔๐,๐๐๐ บาท

เสนอราคา

เสนอราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท
นายนันท์มนัส ชื่นชูเดช
๑๘,๐๐๐ บาท

เสนอราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ

รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

1

อนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสารประชุม

3,158.00

3,158.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก๊ อบปี ้

3,158.00 เอ เอส ก๊ อบปี ้

3,158.00

2

รายงานผลและอนุมตั ิจ้าง

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

2,800.00 ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์

2,800.00

3

อนุมตั ิจ้างซ่อม

4,847.00

4,847.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ ขันถม

4,847.00 นายไพฑูรย์ ขันถม

4,847.00

4

รายงานผลการพิจารณาอนุมตั ิจ้าง

4,892.00

4,892.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก็อบปี ้

4,892.00 เอ เอส ก็อบปี ้

4,892.00

4,950.00

4,950.00

เฉพาะเจาะจง

เอ เอส ก็อบปี ้

4,950.00 เอ เอส ก็อบปี ้

4,950.00

43,500.00

43,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนวิชญ์ อัณณ์วนิช

ถ่ายเอกสาร

5

รายงานผลการพิจารณาอนุมตั ิจ้าง
ถ่ายเอกสาร

6

จ้ างจัดทาข้ อมูลและเอกสารฯ

43,500.00 นายธนวิชญ์ อัณณ์วนิช

43,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

7

จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมินข้ อมูลฯ

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจารุต สงครามสงค์

78,000.00 นายจารุต สงครามสงค์

78,000.00

8

จ้ างปฏิบตั ิหน้ าที่รับส่งเอกสารคาขอ

27,000.00

27,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

27,000.00 นายชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

27,000.00

9

จ้ างเพื่อตรวจสอบเอกสารฯ

39,378.00

39,378.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สมใจ ไทยเจือ

39,378.00 นส. สมใจ ไทยเจือ

39,378.00

10

จ้ างเพื่อดาเนินการฯ

34,485.00

34,485.00

เฉพาะเจาะจง

นส. วิสารัตน์ โตเจริ ญ

34,485.00 นส. วิสารัตน์ โตเจริ ญ

34,485.00

11

จ้ างเพื่อรายงาน และประสานงานฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายคณากร ทองสวัสดิ์

28,500.00 นายคณากร ทองสวัสดิ์

28,500.00

12

จ้ างเพื่อตรวจสอบการส่งรายงานประจาปี

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศกั ดิ์ มีบางไทร

28,500.00 นายกิตติศกั ดิ์ มีบางไทร

28,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

13

จ้ างเพื่อตรวจคาขอตามคู่มือฯ

78,000.00

78,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. นฤมล นิมมานพิภกั ดิ์

78,000.00 นส. นฤมล นิมมานพิภกั ดิ์

78,000.00

14

จ้ างบันทึกข้ อมูลเพื่อออกเลขรับคาขอแก้ ไข

32,628.00

32,628.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์

32,628.00 นายธีรพัฒน์ สุขจิตร์

32,628.00

15

จ้ างทาแบบสอบถาม เก็บข้ อมูล และวิเคราะห์ฯ

389,694.00

389,694.00

เฉพาะเจาะจง

บ. หกหนึ่งเจ็ด จากัด

389,694.00 บ. หกหนึ่งเจ็ด จากัด

389,694.00

16

ซ่อมวอลล์เปเปอร์

16,585.00

16,585.00

เฉพาะเจาะจง

บจ. อาชา

16,585.00 บจ. อาชา

16,585.00

17

ซ่อมประตูไม้

33,384.00

33,384.00

เฉพาะเจาะจง

บจ. อาชา

33,384.00 บจ. อาชา

33,384.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

18

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

19

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,778.00

5,778.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านฐาปนีย์

5,778.00 ร้ านฐาปนีย์

5,778.00

จ้ างจัดพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดการฯ

94,000.00

94,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. สานักพิมพฺอกั ษร

94,000.00 หจก. สานักพิมพฺอกั ษร

94,000.00

20

จ้ างเพื่อบันทึกสถานะของคาขอฯ

25,500.00

25,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส. สุทธิดา สิมโสม

25,500.00 นส. สุทธิดา สิมโสม

25,500.00

21

จ้ างรถตู้ ส่งเจ้ าหน้ าที่ จ. นครปฐม

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรโชค

6,600.00 นายวรโชค

6,600.00

22

จ้ างทามู่ลี่ประตู

71,048.00

71,048.00

เฉพาะเจาะจง

บจ. อาชา

71,048.00 บจ. อาชา

71,048.00

23

จ้ างจัดส่งหนังสือเวียน

70,000.00

70,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. นัจนันท์ วัลดี

70,000.00 นส. นัจนันท์ วัลดี

70,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

24

ขออนุมิตจัดจ้ างทาตายางและป้าย

21,470.00

21,470.00

เฉพาะเจาะจง

จ. ชื่นพาณิชย์

21,470.00 จ. ชื่นพาณิชย์

21,470.00

25

จ้ างตรวจสอบความถูกต้ องทางวิชาการ

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุภเวช รัตนศิริวงศ์วฒ
ุ ิ

50,000.00 นายสุภเวช รัตนศิริวงศ์วฒ
ุ ิ

50,000.00

26

จ้ างจัดทาหนังสือเวียนและเอกสาร

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. รุ่งนภา ศรี วิชยั

15,000.00 นส. รุ่งนภา ศรี วิชยั

15,000.00

27

จ้ างการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพฯ

19,200.00

19,200.00

เฉพาะเจาะจง

นส. อุษาวดี สุตะภักดิ์

19,200.00 นส. อุษาวดี สุตะภักดิ์

19,200.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่.....6.....เดือน....สิงหาคม......พ.ศ. …2563......

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
5,778.00

1

ซือ้ แฟ้มเจาะกระดาษ

2

จ้ างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบตั ิงานนิติกรด้ าน
กฎหมายยาเสพติดให้ โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตอ่
จิตและประสาท จานวน 3 งวด

54,000.00

3

จ้ างทาคู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศรายงานการสัง่
ใช้ กญ
ั ชาทางการแพทย์และรายงานความ
ปลอดภัยจากการใช้ กญ
ั ชาทางการแพทย์

365,900.00

4

จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

10,272.00

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน กิจทวีทรัพย์

5,778.00 ร้ าน กิจทวีทรัพย์

54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ หน่อแสน

54,000.00 นายสมศักดิ์ หน่อแสน

365,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์อกั ษร
กราฟฟิ ค แอนด์ ดีไซน์

365,900.00 ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์อกั ษร
กราฟฟิ ค แอนด์ ดีไซน์

10,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

10,272.00 ร้ าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

5,778.00
54,000.00

365,900.00

10,272.00

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ ำงในรอบเดือน......…กรกฎำคม.........2563................................
(ชื่อหน่ วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่...........เดือน…...............พ.ศ...2563.................

ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

1

จ้ างรถตู้

4,980

4,980

เฉพาะเจาะจง

นายอนิรุตย์ วงศ์ธาราธิคณ
ุ

4,980

นายอนิรุตย์ วงศ์ธาราธิคณ
ุ

4,980

2

จ้ างถ่ายเอกสาร

2,500

2,500

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

2,500

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

2,500

3

จ้ างรถตู้

4,980

4,980

ยกเลิก

นายณรงค์เดช หล้ าปั น้

4,980

นายณรงค์เดช หล้ าปั น้

4,980

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

4

จ้ างถ่ายเอกสาร

5

วงเงินที่จะ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

2,500

2,500

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก็อปปี ้ ปริน้

2,500

ร้ านก็อปปี ้ ปริน้

2,500

จ้ างเจ้ าหน้ าปฏิบตั ิงาน

37,500

37,500

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ทติยาภา ประมวลทรัพย์

37,500

น.ส.ทติยาภา ประมวลทรัพย์

37,500

6

จ้ างซ่อมแอร์

5,178.80

5,178.80

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์

5,178.80

ฐาปนีย์ แอร์

5,178.80

7

จ้ างซ่อมเครื่องพิมพ์

2,500

2,500

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เจ เอส

2,500.00

ร้ าน เจ เอส

2,500.00

8

จ้ างซ่อมท่อ

7,400

7,400

เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร เรื องมาก

7,400

นายพงศกร เรืองมาก

7,400

9

จ้ างทาโล่รางวัล

9,362.50

9,362.50

เฉพาะเจาะจง

บ.พรี ม่า อวอร์ ด จากัด

9,362.50

บ.พรี ม่า อวอร์ ด จากัด

9,362.50

10

จ้ างถ่ายเอกสาร

2,500

2,500

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

2,500

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริน้

2,500

11

จ้ างรถตู้

4,980

4,980

เฉพาะเจาะจง

นายเมชาติ โล้ สมัน

4,980

นายเมชาติ โล้ สมัน

4,980

12

จ้ างถ่ายเอกสาร

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก็อปปี ้ ปริน้

2,000

ร้ านก็อปปี ้ ปริน้

2,000

ซื ้อหรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

13

จ้ างรถตู้

14

วงเงินที่จะ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

4,980

4,980

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัยย์ดิรา ภูหิรัญประเสริฐ

4,980

น.ส.อัยย์ดิรา ภูหิรัญประเสริ ฐ

4,980

จ้ างเจ้ าหน้ าปฏิบตั ิงาน

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

นายบุญส่ง เกี่ยวกลางโคกสูง

22,000

นายบุญส่ง เกี่ยวกลางโคกสูง

22,000

15

จ้ างทาสื่อประชาสัมพันธ์

128,400

128,400

เฉพาะเจาะจง

บ.หมวยพารวย

128,400

บ.หมวยพารวย

128,400

16

จ้ างเปลี่ยนน ้ามันเครื่อง

4,323

4,323

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้ า

4,323

บ.โตโยต้ า

4,323

17

จ้ างทาโปสเตอร์

167,600

167,600

เฉพาะเจาะจง

สนง.กิจการโรงพิมพ์

167,600

สนง.กิจการโรงพิมพ์

167,600

18

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

เฉพาะเจาะจง

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

19

จ้ างเจ้ าหน้ าปฏิบตั ิงาน

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

นายเอกชัย กาวสกิจ

22,000

นายเอกชัย กาวสกิจ

22,000

20

จ้ างเจ้ าหน้ าปฏิบตั ิงาน

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จินดารัตน์ จาปาทิพย์

22,000

น.ส.จินดารัตน์ จาปาทิพย์

22,000

21

ซือ้ วัสดุคอมฯ

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

เจ เอส

18,000

เจ เอส

18,000

ซื ้อหรื อจ้ าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

22

วื ้อวัสดุ สานักงาน

23

วงเงินที่จะ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

78,877.19

78,877.19

เฉพาะเจาะจง

กิจทวีทรัพย์

78,877.19

กิจทวีทรัพย์

78,877.19

ซือ้ เครื่องคิดเลข12หลัก

1,605.00

1,605.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

1,605.00

ร้ านคุ้มแก้ ว

1,605.00

24

ซือ้ น ้ายาตรวจสอบยาฆ่าแมลง

5,350.00

5,350.00

เฉพาะเจาะจง

ห้ างจีทีพาณิชย์

5,350.00

ห้ างจีทีพาณิชย์

5,350.00

25

ซือ้ พัดลมระบายอากาศ

3,745.00

3,754.00

เฉพาะเจาะจง

บ.อาชา

3,745.00

บ.อาชา

3,745.00

ซื ้อหรื อจ้ าง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563
กองด่ ำนอำหำรและยำ
วันที่

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

31

เดือน

กรกฎำคม พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

1

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานตรวจติดตามและ
ปราบปรามการนาเข้ า-ส่งออก

39,420

39,420 เฉพาะเจาะจง

น.ส.เพ็ชรรุ่ง ชิดทองสกุณี

39,420

น.ส.เพ็ชรรุ่ง ชิดทองสกุณี

39,420

2

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานด้ านห้ องปฏิบตั ิการ ณ
ด่านอาหารและยาท่าเรื อแหลมฉบัง

36,000

36,000 เฉพาะเจาะจง

นางสาวขนิษฐา ปะสาวะเก

36,000

นางสาวขนิษฐา ปะสาวะเก

36,000

3

จ้ างรือ้ ถอนขนย้ ายตู้ดดู สารเคมีดา่ นอาหารและยา
ท่าเรื อเอกชนบริ ษัทแอคทู-ลัม่ จากัด

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์ วิส
จากัด

12,840.00

บริษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์ วิส
จากัด

12,840.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

4

ซือ้ หมึกพิมพ์และกระดาษไขเครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
10,700.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

10,700.00

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริ ษัท ริ โก้ (ประเทศไทย) จากัด

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
10,700.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

10,700.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกรกฎาคม...๒๕๖๓......
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค.................
วันที่…๒๕...เดือน…กรกฎาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้ าง

ราคาที่เสนอ

๑

จ้ างจัดทาชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริ
บริโภคอาหารของนักเรี ยน....เพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

๑,๙๙๖,๔๕๐.๐๐

๒

ผลิตวีดีทศั ชุดร่างพรบ.ยาเสพติดให้ โทษฉบับใหม่
ความยาว5นาที

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๙,๙๓๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก. โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๙๙,๙๓๘.๐๐

บจก. โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๙๙,๙๓๘.๐๐

๓

จ้ างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

๑,๓๐๐.๐๐

๑,๒๘๔.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

๑,๒๘๔.๐๐

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

๑,๒๘๔.๐๐

๔

จัดงานมอบรางวัล อย. ควอลิตี ้อวอร์ ด 2563
(ยกเลิก)

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๙๗,๗๓๗.๒๕

เฉพาะเจาะจง

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๔๙๗,๗๓๗.๒๕

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๔๙๗,๗๓๗.๒๕

๕

ผลิตแผ่นพลิกการใช้ ยาสมเหตุสมผล

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๙๘,๒๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.ทีเอส อินเตอร์ พริ ้น

๔๙๘,๒๐๐.๐๐

บจก.ทีเอส อินเตอร์ พริน้

๔๙๘,๒๐๐.๐๐

๖

จัดจ้ างออกแบบและผลิตโปสเตอร์

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๙๙,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ชุมชนสหกรณ์การเกษตร

๙๙๙,๐๐๐.๐๐

ชุมชนสหกรณ์การเกษตร

๙๙๙,๐๐๐.๐๐

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

๗

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ พร้ อมติดตั ้งสาหรับจัด
นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา

๘

วงเงินที่จะ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

๙,๐๐๐.๐๐

๘,๙๘๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วิส

๘,๙๘๘.๐๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วิส

๘,๙๘๘.๐๐

เหมาปฎิบตั ิงานกลุ่มสารสนเทศ จานวน 7 รายการ

๒๗,๐๐๐.๐๐

๒๗,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาว ทัศนีย์ มีมอญ

๒๗,๐๐๐.๐๐

นางสาว ทัศนีย์ มีมอญ

๒๗,๐๐๐.๐๐

๙

เหมาปฎิบตั ิงานกลุ่มสารสนเทศ จานวน 8 รายการ

๒๕,๖๐๐.๐๐

๒๕,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาว สุธิดา บุตทะนา

๒๕,๖๐๐.๐๐

นางสาว สุธิดา บุตทะนา

๒๕,๖๐๐.๐๐

๑๐

เหมาปฎิบตั ิงานกลุ่มสารสนเทศ จานวน 5 รายการ

๒๕,๖๐๐.๐๐

๒๕,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาว ณัชชากร ผรณจินดา

๒๕,๖๐๐.๐๐

นางสาว ณัชชากร ผรณจินดา

๒๕,๖๐๐.๐๐

๑๑

เหมาปฎิบตั ิงานกลุ่มสารสนเทศ จานวน 11 รายการ

๔๔,๔๐๐.๐๐

๔๔,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาว ภัทรภร สุขห่วง

๔๔,๔๐๐.๐๐

นางสาว ภัทรภร สุขห่วง

๔๔,๔๐๐.๐๐

๑๒

โครงการส่งเสริ มจริ ยธรรมสถานประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐

๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐

ประกวดราคา

บจก.บางกอกเว็บโซลูชั่น

๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐

บจก.บางกอกเว็บโซลูชั่น

๑,๔๕๕,๕๒๑.๐๐

ซื ้อหรื อจ้ าง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

วันที่ 3 สิงหำคม 2563
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่
1

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จัดจ้ างทาวีทีทศั น์ ฯ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
143,594.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

143,594.00

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริ ษัท ดิจิตอล ธิงค์ เฮ้ าส์ จากัด

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
143,594.00

บริษัท ดิจิตอล ธิงค์ เฮ้ าส์ จากัด

143,594.00

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
ชื่อหน่ วยงำน......กองควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1

ซือ้ กระดาษ A4

2

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง

และรำคำที่แนบ

32,207.00

32,207.00

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด

32,207.00 บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด

32,207.00

ซือ้ แบตเตอรี่รถยนต์

3,424.00

3,424.00

เฉพาะเจาะจง สินเจริ ญเบรคเซ็นเตอร์

3,424.00 สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

3,424.00

3

ซือ้ กล่องมาตรฐานสาหรับเก็บตัวอย่าง

9,309.00

9,309.00

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด

9,309.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด

9,309.00

4

ซือ้ วัสดุสาหรับเก็บตัวอย่าง

6,741.00

6,741.00

เฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์

6,741.00 กิจทวีทรัพย์

6,741.00

5

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ จันไทย

47,250.00 น.ส.ศิริวรรณ จันไทย

47,250.00

6

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

50,100.00

50,100.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ งามวัน

50,100.00 น.ส.เบญจวรรณ งามวัน

50,100.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ

73,410.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
เฉพาะเจาะจง นางสาวศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
73,410.00 นางสาวศิษฐ์ ณพิชญ์ สีตบุตร

73,410.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

7

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

ซื ้อหรื อจ้ าง
73,410.00

8

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

57,630.00

57,630.00

เฉพาะเจาะจง นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ

57,630.00 นางสาววีรวรรณ บุญประกอบ

57,630.00

9

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

66,600.00

66,600.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น

66,600.00 นางสาวจิราภรณ์ วันอุ่น

66,600.00

10

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

69,300.00

69,300.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร รอดทอง

69,300.00 นางสาวศิรภัสสร รอดทอง

69,300.00

11

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

47,250.00

47,250.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวนันนภัส ใจจิต

47,250.00 นางสาวนันนภัส ใจจิต

47,250.00

12

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน (ก.ค. - ก.ย. 63)

64,740.00

64,740.00

เฉพาะเจาะจง นางจตุพร ศรี พฤทธิ์ เกียรติ

64,740.00 นางจตุพร ศรี พฤทธิ์เกียรติ

64,740.00

13

จ้ างถ่ายเอกสารต่ออายุ คสอ.

11,855.60

11,855.60

เฉพาะเจาะจง สามชัย 2017

11,855.60 สามชัย 2017

11,855.60

14

จ้ างเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่องรถยนต์ นง 5193

1,647.80

1,647.80

เฉพาะเจาะจง สินเจริ ญเบรคเซ็นเตอร์

1,647.80 สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

1,647.80

15

จ้ างซ่อมห้ องน ้าชาย อาคาร 2, 4 ชั ้น 4

2,500.00

2,500.00

เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรื องมาก

2,500.00 นายพงศกร เรืองมาก

2,500.00

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)..กองควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุ่มกากับ

วงเงินที่จะ

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

ซื ้อหรื อจ้ าง

46,350.00

46,350.00 เฉพาะเจาะจง

ดูแลวัตถุอนั ตรายก่อนออกสู่

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

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

นส.กัตติกา ไชยคาภา

นส.กัตติกา ไชยคาภา

= 46,350บาท

= 46,350บาท

นส. สุปรี ยา ใจกว้ าง

นส. สุปรี ยา ใจกว้ าง

= 46,140 บาท

= 46,140 บาท

นส.สุรางค์ โอนอ่อน

นส.สุรางค์ โอนอ่อน

= 46,140 บาท

= 46,140 บาท

นายวีโกวิท ค้ าไกล

นายวีโกวิท ค้ าไกล

= 75,000 บาท

= 75,000 บาท

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

ร้ าน จ.ชื่นพาณิชย์

= 6,735 บาท

= 6,735 บาท

กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์

= 38,282.46 บาท

= 38,282.46 บาท

บ.สยามพระราม 5 จก.

บ.สยามพระราม 5 จก.

=24,552.22 บาท

=24,552.22 บาท

สินเจริ ญเบรคเซ็นเตอร์

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

= 2,996 บาท

= 2,996 บาท

นางสาวฐิ ติพร ไชยศรี

นางสาวฐิ ติพร ไชยศรี

ตลาด กรกฎาคม -กันยายน 63
2

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุ่มกากับ

46,140.00

46,140.00 เฉพาะเจาะจง

ดูแลวัตถุอนั ตรายก่อนออกสู่
ตลาด กรกฎาคม -กันยายน 63
3

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุ่มกากับ

46,140.00

46,140.00 เฉพาะเจาะจง

ดูแลวัตถุอนั ตรายก่อนออกสู่
ตลาด กรกฎาคม -กันยายน 63
4

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุ่มกากับ

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

ดูแลวัตถุอนั ตรายก่อนออกสู่
ตลาด กรกฎาคม -กันยายน 63
5

6

7

8

จ้ างทาตรายาง 21 รายการ

ซือ้ วัสดุสานักงาน 33 รายการ

ซ่อมรถ นง-6619 นนทบุรี

จ้ างซ่อมรถยนต์ต้ สู ว่ นราชการ

6,735.00

38,282.46

24,552.22

2,996.00

6,735.00 เฉพาะเจาะจง

38,282.46 เฉพาะเจาะจง

24,552.22 เฉพาะเจาะจง

2,996.00 เฉพาะเจาะจง

นง-5930 นนทบุรี
9

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุ่มพัมนา

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

ระบบวัตถุอนั ตราย

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

= 28,000 บาท

= 28,000 บาท

นางสาวจิรารัตน์ สมสวย

นางสาวจิรารัตน์ สมสวย

= 28,000 บาท

= 28,000 บาท

บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอลฯ

บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอลฯ

=18,404 บาท

=18,404 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2563
10

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานบันทึกข้ อมูล

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

สิงหาคม - กันยายน 2563
11

กระดาษถ่ายเอกสาร

18,404.00

18,404.00 เฉพาะเจาะจง

200 รี ม

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน......กรกฎำคม 2563...............
(ชื่อหน่ วยงำน)....ศูนย์ จัดกำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภำพ (ศรป.)......
วันที่...31.....เดือน...กรกฎำคม...พ.ศ....2563...
ลำดับที่
1

2

3

4

งำนจัดซือ้ จัดจ้ ำง
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินงบประมำณ
37,050.00

37,500.00

37,110.00

36,960.00

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

37,050.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ

นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ

เสนอราคา 37,050 บาท

ราคาจ้ าง 37,050 บาท

37,500.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจริญญา กุลเขมานนท์

นางสาวจริ ญญา กุลเขมานนท์

เสนอราคา 37,500 บาท

ราคาจ้ าง 37,500 บาท

37,110.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายพลากร ปราณพรม

นายพลากร ปราณพรม

เสนอราคา 37,110 บาท

ราคาจ้ าง 37,110 บาท

36,960.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวชื่นกมล เบญจกุล

นางสาวชื่นกมล เบญจกุล

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

5

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

37,050.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
เสนอราคา 36,960 บาท

37,050.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวพนิตา หมื่นสวัสดิ์
เสนอราคา 37,050 บาท

6

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

36,960.00

36,960.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิวาพร ทองดี
เสนอราคา 36,960 บาท

7

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

36,960.00

36,960.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
เสนอราคา 36,960 บาท

8

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

37,050.00

37,050.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
เสนอราคา 37,050 บาท

9

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

36,900.00

นางสาว ณิชชา ศศิวจั น์ ไพสิฐร
36,900.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 36,900 บาท

10

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

36,000.00

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
36,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 36,000 บาท

11

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

37,800.00

นางสาวกนกกร โกมารกุล ณ นคร
37,800.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 37,800 บาท

12

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

37,050.00

37,050.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวปาริ ษา สุภาวรรณ
เสนอราคา 37,050 บาท

13

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

36,960.00

นางสาวณัฐกานต์ บุญภิระ
36,960.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 36,960 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ราคาจ้ าง 36,960 บาท
นางสาวพนิตา หมื่นสวัสดิ์
ราคาจ้ าง 37,050 บาท
นางสาวศิวาพร ทองดี
ราคาจ้ าง 36,960 บาท
นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย
ราคาจ้ าง 36,960 บาท
นางสาวศิริจนั ทร์ ศุภกิติธรรม
ราคาจ้ าง 37,050 บาท
นางสาว ณิชชา ศศิวจั น์ไพสิฐร
ราคาจ้ าง 36,900 บาท
นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
ราคาจ้ าง 36,000 บาท
นางสาวกนกกร โกมารกุล ณ นคร
ราคาจ้ าง 37,800 บาท
นางสาวปาริษา สุภาวรรณ
ราคาจ้ าง 37,050 บาท
นางสาวณัฐกานต์ บุญภิระ
ราคาจ้ าง 36,960 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่
14

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง
37,050.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
37,050.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

เสนอราคา 37,050 บาท
15

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

69,060.00

69,060.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค
เสนอราคา 69,060 บาท

16

17

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

50,640.00

50,850.00

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

55,410.00

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

47,220.00

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

43,950.00

ราคาจ้ าง 50,640 บาท

50,850.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรา เกิดช่วง

55,410.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์

47,220.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย

43,950.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกานต์รวี มัง่ มี
เสนอราคา 43,950 บาท

21

รายงานจัดจ้ างปิ ดช่องทางเดินของหนูและแมลง
เหนือฝ้าและเพดาน

45,255.65

45,255.65 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ศรัณย์ฉตั ร 3
เสนอราคา 45,255.65 บาท

22

รายงานจัดจ้ างเหมาขนย้ ายอุปกรณ์สานักงานของ
ศรป. ฯ

156,470.00

ราคาจ้ าง 69,060 บาท

เสนอราคา 50,640 บาท

เสนอราคา 47,220 บาท
20

นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค

นางสาวกศิมล รอดแฟง

เสนอราคา 55,410 บาท
19

ราคาจ้ าง 37,050 บาท

50,640.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวกศิมล รอดแฟง

เสนอราคา 50,850 บาท
18

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นายธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์

156,470.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

นางสาวเกศรา เกิดช่วง
ราคาจ้ าง 50,850 บาท
นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์
ราคาจ้ าง 55,410 บาท
นางสาวสิริญาพร โนนน้ อย
ราคาจ้ าง 47,220 บาท
นางสาวกานต์รวี มัง่ มี
ราคาจ้ าง 43,950 บาท
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ศรัณย์ฉตั ร 3
ราคาจ้ าง 45,255.65 บาท
ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

และการติดตังอุ
้ ปกรณ์สาหรับตรวจสอบโฆษณาสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ
23

จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

8,480

8,480

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
เสนอราคา 156,470 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ราคาจ้ าง 156,470 บาท

จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย

เสนอราคา 8,480 บาท

ราคาจ้ าง 8,480 บาท

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
ชื่อหน่ วยงำน......กองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป).......
วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง

และรำคำที่แนบ

1

จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

57,274.43

57,274.43

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี
จากัด

57,274.43 บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี
จากัด

57,274.43

2

จ้ างซ่อมแซมที่เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ติดตั ้งมู่ลี่
ไม้ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชั ้น 4 อาคาร 2

97,370.00

97,370.00

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

97,370.00 บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

97,370.00

3

จัดจ้ างทบทวนข้ อมูลและประเมินวิชาการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล

90,000.00 นางสาวทวีพร กิจถาวรชัยสกุล

90,000.00

4

จัดจ้ างขนย้ ายครุภณ
ั ฑ์จากห้ อง 407 อาคาร 2 ชั ้น 4
ไปยังห้ อง 406 อาคาร 2 ชั ้น 4

5,600.00

5,600.00

5,600.00 นางสาวสันทนา ภาคสารครี

5,600.00

5

จ้ าง นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์
กันยายน 2563)

(สิงหาคม-

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์

30,000.00 นางสาวจอมวธู พูลทรัพย์

30,000.00

6

จ้ าง นายพงศ์ธร ทับอิ่ม
กันยายน 2563)

(สิงหาคม-

26,000.00

26,000.00

เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร ทับอิ่ม

26,000.00 นายพงศ์ธร ทับอิ่ม

26,000.00

7

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เพื่อช่วยจัดทาสารวจ รวบรวม
ข้ อมูล และจัดเก็บเอกสารทะเบียนตารับยาแผน
โบราณ

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวสันทนา ภาคสารครี

เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก ขาเมือง

100,000.00 นางสาวพรชนก ขาเมือง

100,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

วงเงินที่จะ

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

ซื ้อหรื อจ้ าง
36,000.00

36,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา พรหมจรรย์

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
36,000.00 นางสาวกัลยา พรหมจรรย์

36,000.00

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

8

จ้ างนางสาวกัลยา พรหมจรรย์
(กรกฎาคมกันยายน 2563)
(เงินรายได้ อย.)

9

จ้ างนายชวนะ เชาว์เลิศ
(กรกฎาคม-กันยายน
2563)
(เงินรายได้ อย.)

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง นายชวนะ เชาว์เลิศ

60,000.00 นายชวนะ เชาว์เลิศ

60,000.00

10

จ้ างนางสาวภัทร์ ธีนันท์ สมภารสิงห์
(กรกฎาคม-กันยายน 2563)
อย.)

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทร์ ธีนันท์ สมภารสิงห์

45,000.00 นางสาวภัทร์ ธีนันท์ สมภารสิงห์

45,000.00

(เงินรายได้

11

จัดซื ้อโทรศัพท์ไร้ สายแบบชุด (เงินรายได้ อย.)

14,250.00

14,250.00

เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรื องมาก

14,250.00 นายพงศกร เรืองมาก

14,250.00

12

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
พร้ อมติดตั ้ง (เงินรายได้ อย.)

79,715.00

79,715.00

เฉพาะเจาะจง บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

79,715.00 บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

79,715.00

13

จ้ างถ่ายเอกสาร

1,720.00

1,720.00

เฉพาะเจาะจง ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

1,720.00 ร้ าน เอ เอส ก็อบปี ้

1,720.00

14

จ้ างทาตรายางสาหรับบุคลากรในกองผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

3,860.00

3,860.00

เฉพาะเจาะจง จ.ชื่นพาณิชย์

3,860.00 จ.ชื่นพาณิชย์

3,860.00

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
กองผลิตภัณฑ์ สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร
วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
จ้ างจัดทางานด้ านการบริ หารและบริ การของ
ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

106,250.- บาท

106,250.- บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาที่เสนอ 106,250.- บาท

นางบงกช เอี่ยมจารูญ
ราคาที่จ้าง 106,250.- บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ

ราคากลาง

ซื ้อหรื อจ้ าง
80,750.- บาท

80,750.- บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาที่เสนอ 80,750.- บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาที่จ้าง 80,750.- บาท

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

2

จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนาการให้ บริ การข้ อมูลทาง
โทรศัพท์และงานประชาสัมพันธ์

3

จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ

71,650.- บาท

71,650.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาที่เสนอ 71,650.- บาท

น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาที่จ้าง 71,650.- บาท

4

จ้ างจัดทางานด้ านพัสดุและให้ บริ การข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางโทรศัพท์

48,750.- บาท

48,750.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายลลิต อยู่เย็น
ราคาที่เสนอ 48,750.- บาท

นายลลิต อยู่เย็น
ราคาที่จ้าง 48,750.- บาท

5

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์ และให้ บริ การ
ข้ อมูล

48,250.- บาท

48,250.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรมณี ชาคาสัย
ราคาที่เสนอ 48,250.- บาท

น.ส.อรมณี ชาคาสัย
ราคาที่จ้าง 48,250.- บาท

6

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์ และให้ บริ การ
ข้ อมูล

45,350.- บาท

45,350.- บาท

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

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

7

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์ และให้ บริ การ
ข้ อมูล

45,450.- บาท

45,450.- บาท

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

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

8

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์ และให้ บริ การ
ข้ อมูล

285,000.- บาท

285,000.- บาท

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

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

9

จ้ างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมและเอกสาร
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

33,450.- บาท

33,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาที่เสนอ 33,450.- บาท

น.ส.เสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาที่จ้าง 33,450.- บาท

10

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณ และเอกสาร
ประกอบการประชุม

33,450.- บาท

33,450.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาที่เสนอ 33,450.- บาท

น.ส.ปรารถนา พงษ์ คะเชน
ราคาที่จ้าง 33,450.- บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ

ราคากลาง

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ซื ้อหรื อจ้ าง
33,950.- บาท

33,950.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาที่เสนอ 33,950.- บาท

นายฉัตรชัย อินทร์ ทอง
ราคาที่จ้าง 33,950.- บาท

11

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณ เอกสารประกอบการ
ประชุมและงานด้ านพัสดุ

12

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

106,000.- บาท

106,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี
ราคาที่เสนอ 106,000.- บาท

นายสุชาติ อร่ามเมลืองศรี
ราคาที่จ้าง 106,000.- บาท

13

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

96,000.- บาท

96,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรวิทย์ เวชการ
ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท

นายกรวิทย์ เวชการ
ราคาที่จ้าง 96,000.- บาท

14

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

162,978.- บาท

162,978.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาที่เสนอ 162,978.- บาท

นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาที่จ้าง 162,978.- บาท

15

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

110,000.- บาท

110,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัชราภรณ์ แซ่เอีย้ ว
ราคาที่เสนอ 110,000.- บาท

น.ส.วัชราภรณ์ แซ่เอีย้ ว
ราคาที่จ้าง 110,000.- บาท

16

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

68,000.- บาท

68,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์
ราคาที่เสนอ 68,000.- บาท

นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์
ราคาที่จ้าง 68,000.- บาท

17

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

96,000.- บาท

96,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิ ติกานต์ เพาะโภชน์
ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท

นางสาวฐิ ติกานต์ เพาะโภชน์
ราคาที่จ้าง 96,000.- บาท

18

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ ชัยเพชร
ราคาที่เสนอ 285,000.- บาท

นายพีรณัฐ ชัยเพชร
ราคาที่จ้าง 285,000.- บาท

19

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูล และทบทวนข้ อมูล
ยา

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ชังเจริ ญสุข
ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท

นายชาญวิทย์ ชังเจริ ญสุข
ราคาที่จ้าง 90,000.- บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

20

จ้ างจัดทาข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการขึน้ ทะเบียนตารับ
ยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

21

วงเงินที่จะ

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตจ์ณพุ งษ์ เฉลยศิลป์
ราคาที่เสนอ 30,580.- บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นายกิตจ์ณพุ งษ์ เฉลยศิลป์
ราคาที่จ้าง 30,580.- บาท

วิธีซือ้ หรื อจ้ าง

ซื ้อหรื อจ้ าง
30,580.- บาท

30,580.- บาท

จ้ างซ่อมพัดลมดูดอากาศ

802.50.- บาท

802.50.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ฐาปณีย์ แอร์ เซอร์ วิส
ราคาที่เสนอ 802.50.- บาท

ฐาปณีย์ แอร์ เซอร์ วิส
ราคาที่จ้าง 802.50.- บาท

22

จ้ างจัดทาข้ อมูลในการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ให้ คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

30,580.- บาท

30,580.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิตา พันธ์ทอง
ราคาที่เสนอ 30,580.- บาท

น.ส.ปณิตา พันธ์ ทอง
ราคาที่จ้าง 30,580.- บาท

23

จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนาที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้ สอดคล้ องกับ
โครงสร้ างใหม่

330,000.- บาท

330,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไล บัณฑิตานุกลู
ราคาที่เสนอ 330,000.- บาท

นางวิไล บัณฑิตานุกลู
ราคาที่จ้าง 330,000.- บาท

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

ใช้ เกณฑ์ราคา

ตสน.จ.7/2563
ลว. 26 มิถนุ ายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี

ก.พ.ร. 8/2563
ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563

แบบ สขร. ๑

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

โดยสรุ ป

ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 49 /2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 197 /2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 198/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 199/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 200/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 201/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 202/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 203/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 204/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 205/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 206/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 207/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 208/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 209/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 210/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 211/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 13 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 212/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 213/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 50/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 51/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 214/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 214/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.200/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.201/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.202/63

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
และคุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บซ.กยผ.203/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.204/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.205/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.206/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.207/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.208/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.กยผ.209/63

และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ

สัญญาซื ้อเลขที่ 4/2563

เสนอราคาเหมาะสม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ
(เงินรายได้ ฯ)
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ

สัญญาซื ้อเลขที่ 5/2563

เสนอราคาเหมาะสม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ
(เงินรายได้ ฯ)

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

เพื่อให้ การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เห็นควรจัด
จ้ างบุคคลมาปฏิบตั ิงาน
ด้ านพิมพ์เอกสาร

จ/13/2563 ลว. 1 ก.ค.63

เพื่อให้ การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เห็นควรจัด
จ้ างบุคคลมาปฏิบตั ิงาน
ด้ านบันทึกข้ อมูลกฏหมาย

จ/14/2563 ลว.1 ก.ค.63

เนื่องจากพนักงานขับ
รถยนต์สว่ นกลางของกลุ่ม
กฎหมายอาหารและยาได้
เกษี ยณอายุราชการ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ

จ/15/2563 ลว.1 ก.ค.63

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บจ.พ.๒๔๐/๒๕๖๓ ลว. ๑๐
ก.ค. ๒๕๖๓

จากความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมในงาน
ไม่เกินราคาที่กาหนดและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจ้ างงาน

บจ.พ.๒๔๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๐
ก.ค. ๒๕๖๓

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๒๔๒/๒๕๖๓ ลว. ๑๗
ก.ค. ๒๕๖๓

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๒๔๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๗
ก.ค. ๒๕๖๓

จากความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมในงาน
ไม่เกินราคาที่กาหนดและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจ้ างงาน

บจ.พ.๒๔๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๒
ก.ค. ๒๕๖๓

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๒๔๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๔
ก.ค. ๒๕๖๓

จากความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมในงาน
ไม่เกินราคาที่กาหนดและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจ้ างงาน

บจ.พ.๒๔๙/๒๕๖๓ ลว. ๓๑
ก.ค. ๒๕๖๔

แบบ สขร. ๑

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

โดยสรุ ป

ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1293

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1313

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1338

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1339

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

สธ 1009.1/1340

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 570/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ก.ค. 2563

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 571/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 572/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 573/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 574/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 575/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 576/2563

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 577/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 578/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 579/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 9 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 580/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 581/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 582/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 583/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 13 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 584/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 585/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 586/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 587/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 1 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 588/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 589/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 590/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ย 591/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ตซ 16/2563
ลว. 5
มิถนุ ายน 2563

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

ตจ 148/2563
กรกฎาคม 2563

ลว. 2

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

ตจ 149/2563
กรกฎาคม 2563

ลว. 14

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

ตจ 150/2563
กรกฎาคม 2563

ลว. 16

แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง
บจ.อ.640/63

9 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.641/63

9 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.642/63

9 กรกฎาคม
2563

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บจ.อ.643/63

14 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.644/63

14 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.645/63

16 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.646/63

16 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.647/63

16 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.648/63

20 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.649/63

21 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.650/63

21 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.651/63

21 กรกฎาคม
2563

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บจ.อ.652/63

21 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.653/63

24 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.654/63

24 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.655/63

24 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.656/63

24 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.657/63

24 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.658/63

29 กรกฎาคม
2563

บจ.อ.659/63

29 กรกฎาคม
2563

บซ.อ.49/63

15 กรกฎาคม
2563

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บซ.อ.50/63

15 กรกฎาคม
2563

บซ.อ.51/63

20 กรกฎาคม
2563

บซ.อ.52/63

20 กรกฎาคม
2563

บซ.อ.53/63

23 กรกฎาคม
2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.295/63 ลว. 1 ก.ค. 63

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.297/63 ลว. 15 ก.ค. 63

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บจ.ด.296/63 ลว 13 ก.ค. 63

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ บซด.28/63
ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซือ้ หรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๐๙/๒๕๖๓ วันที่
๓๐/๖/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๐/๒๕๖๓ วันที่
๓/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๑/๒๕๖๓ วันที่
๑๐/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๒/๒๕๖๓ วันที่
๑๕/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๓/๒๕๖๓ วันที่
๑๕/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๔/๒๕๖๓ วันที่
๑๕/๗/๒๕๖๓

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๕/๒๕๖๓ วันที่
๒๑/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๖/๒๕๖๓ วันที่
๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๗/๒๕๖๓ วันที่
๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๘/๒๕๖๓ วันที่
๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บจ.พศ. ๑๑๙/๒๕๖๓ วันที่
๒๔/๗/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและเป็ น
ผู้ชนะการประกวดราคาโดย
ได้ คะแนนรวมสูงสุด

สัญญาที่ ๕๕/๒๕๖๓ วันที่
๓๐/๔/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

โดยสรุ ป

ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป
ผู้มีประสบการณ์เหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
คบจ.80/2563 ลว.17 กค.63

กับลักษณะงาน

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 13/2563
ลว. 13 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ
ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 14/2563
ลว. 14 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 15/2563
ลว. 22 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 16/2563
ลว. 22 ก.ค. 63

-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 193/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 194/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ใบสัง่ จ้ าง บจส. 195/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 196/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 197/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 198/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 199/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

-ความรู้ความสามารถตรง
กับงาน
- ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 200/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 201/2563
ลว. 13 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 202/2563
ลว. 14 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจส. 203/2563
ลว. 24 ก.ค. 63

แบบ สขร. 1

หมายเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 96/63 ลว. 3 กค.63
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 97/63 ลว. 3 กค.63
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 98/63 ลว. 3 กค.63
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 99/63 ลว. 10 กค.63
ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ จ้ าง ลขที่
บจ.ว. 100/63 ลว.10 กค.63
ราคาในวงงินงบประมาณ ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บซ.ว.10/63 ลว. 20 กค.63
- ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ จ้ าง ลขที่
บจ.ว. 101/63 ลว.24 กค.63
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 81/63 ลว. 28 พค.63
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 102/63 ลว. 24 กค.63
- ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 103/63 ลว. 24 กค.63
ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่
บว.ว. 11/63 ลว. 24 กค.63

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 74/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 75/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 76/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 77/2563

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 78/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 79/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 80/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 81/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 82/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 83/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 84/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 85/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 86/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
บจ.ศรป. 87/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 88/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 89/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 90/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 91/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 92/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 93/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 94/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 95/2563

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.ศรป.10/2563

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ใบสัง่ ซื ้อ บซ.สมพ 116/2563
ลว. 1 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ
ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 117/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 118/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 119/2563
ลว. 24 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 120/2563
ลว. 30 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 121/2563
ลว. 30 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 122/2563
ลว. 30 ก.ค. 63

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
ราคาไม่เกินงบประมาณ

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 11/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 12/2563
ลว. 2 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้ าง บจ.สมพ 13/2563
ลว. 23 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซ.สมพ 14/2563
ลว. 29 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ

ใบสัง่ ซื ้อ บซ.สมพ 15/2563
ลว. 29 ก.ค. 63

ราคาไม่เกินงบประมาณ
ราคาไม่เกินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สนบ.จ 184/2563
ตามคุณลักษณะฯและราคา
1 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สนบ.จ 185/2563
ตามคุณลักษณะฯและราคา
1 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 186/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 187/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 188/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 189/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 190/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 191/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 192/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 193/2563
1 ก.ค.63

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สนบ.จ 194/2563
ตามคุณลักษณะฯและราคา
1 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 195/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 196/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 197/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 198/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 199/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 200/2563
1 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 201/2563
9 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 202/2563
9 ก.ค.63

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ

โดยสรุป
ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สนบ.จ 203/2563
ตามคุณลักษณะฯและราคา
9 ก.ค.63
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 204/2563
14 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 205/2563
20 ก.ค.63

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

สนบ.จ 206/2563
30 ก.ค.63

