สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน กันยายน 2563
ชื่อหนวยงาน ........กลุมพัฒนาระบบบริหาร..........
วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเสนอราคา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ไมมีจัดซื้อจัดจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
(ชื่อหนวยงาน)....กลุมตรวจสอบภายใน......
วันที่.....9...... เดือน…กันยายน..... พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
วิธีซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1

จางเหมาบริการ

9,654.00

9,654.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภิรมยพร บัวเพ็ง
ราคา 9,654 บาท

นางสาวภิรมยพร บัวเพ็ง
ราคา 9,654 บาท

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างในรอบเดือนมิถุนายน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที 30 กรกฎาคม 2563
ลําดับที
1

งานทีจัดซือหรื อจัดจ้ าง
จ้ างถ่ายเอกสารการประชุม

วงเงินทีจะ
ซือหรือจ้ าง
10,000 บาท

ราคากลาง

วิธีซือหรือจ้ าง

10,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ

รายชือ

ราคาทีเสนอ

นายนิคม กล่อมทอง

10,000 บาท

ราคาทีตกลงซือหรือจ้ าง
นายนิคม กล่อมทอง

10,000 บาท

2

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

28,000 บาท

28,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิธร ดวงใจดี

28,000 บาท

นางสาวศศิธร ดวงใจดี

28,000 บาท

3

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

24,000 บาท

24,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบ็ญจมาศ แสงสุข

24,000 บาท

นางสาวเบ็ญจมาศ แสงสุข

24,000 บาท

4

ซ่อมแซมพืนตัวหนอน ห้ อง

29,960 บาท

29,960 บาท

เฉพาะเจาะจง

บจก. ตังรุ่งเรื อง

29,960 บาท

บจก. ตังรุ่งเรื อง

29,960 บาท

ประชุม ชัน 1

5

จ้ างปฏิบตั ิงานฝ่ ายการคลัง

20,000 บาท

20,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

6

ซือวัสดุกระดาษความร้ อน

6,000 บาท

6,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

นายวิศิษฐ์ แก้ วปรี ชาชาญ

บริ ษัท ป ราชา อโต้ เซอร์ วิส

20,000 บาท

6,000 บาท

นายวิศิษฐ์ แก้ วปรีชาชาญ

บริ ษัท ป ราชา อโต้ เซอร์ วิส

20,000 บาท

6,000 บาท

จํากัด

7

กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4

36,808 บาท

36,808 บาท

เฉพาะเจาะจง

400 รี ม

บริ ษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล

จํากัด

36,808 บาท

จํากัด

บริษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล

36,808 บาท

จํากัด

8

จ้ างปรับปรุงห้ องประชุม สล

37,771 บาท

37,771 บาท

เฉพาะเจาะจง

บจก อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์

37,771 บาท

บจก อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์

37,771 บาท

9

ซือโต๊ ะและเก้ าอีลงนาม

10,500 บาท

10,500 บาท

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิภาพร บรรจบราช

10,500 บาท

ร้ าน ไอคอมพิวเตอร์

10,500 บาท

10

จ้ างติดตังบานเลือนช่องเก็บ

16,371 บาท

16,371 บาท

เฉพาะเจาะจง

บจก อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์

16,371 บาท

บจก อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์

16,371 บาท

เอกสารห้ องประชุม สล

11

จ้ างรถบัสปรับอากาศ 1 คัน

16,000 บาท

16,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

บจก. คณายนต์ เบสท์ ทราเวิล

16,000 บาท

บจก. คณายนต์ เบสท์ ทราเวิล

16,000 บาท

12

จ้ างซ่อมคอมพิวเตอร์

5,000 บาท

5,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านเจ เอส คอมพิวเตอร์

5,000 บาท

ร้ านเจ เอส คอมพิวเตอร์

5,000 บาท

13

ซือกระดาษชําระม้ วนใหญ่

17,520 บาท

17,520 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท เปเปอร์ แอนด์ มอร์

17,520 บาท

บริษัท เปเปอร์ แอนด์ มอร์

17,520 บาท

จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จํากัด

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง
1 จางแปล IMDRE terminologies 60,000
for
categorized Adverse Event Reportingฯ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือน สิงหาคม 2563
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ
เสนอราคา 60,000 บาท

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ
ราคาจาง 60,000 บาท

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

60,000

เฉพาะเจาะจง

2 จางผูชวยนักวิชาการของศูนยพัฒนานโยบาย
35,000
แหงชาติดานสารเคมี

35,000

เฉพาะเจาะจง

นางกลุนาถ ปทุมสูติ
เสนอราคา 35,000 บาท

นางกลุนาถ ปทุมสูติ
ราคาจาง 35,000 บาท

3 จางถายภาพผูบริหาร อย.

12,000

เฉพาะเจาะจง

รานคมสันสตูดิโอ
เสนอราคา 12,000 บาท

รานคมสันสตูดิโอ
ราคาจาง 12,000 บาท

12,600

เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ
เสนอราคา 12,600 บาท

นายเกรียงไกร อัครพรรณวงศ
ราคาจาง 12,600 บาท

12,000

4 จางเหมาดําเนินการจัดสงวารสารข12,600
าวสารดาน
ยาและผลิตภัณฑสุขภาพใหทางไปรษณีย

5,486.96
5 จางถายเอกสารเขาเลมเอกสารประกอบ
การชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ตอสภาผูแทนราษฎรฯ

5,486.96 เฉพาะเจาะจง

6 จางพิมพหนังสือเรื่อง Thail Master
62,000
Plan
on Chemical Management 2019-2037

62,000

เฉพาะเจาะจง หจก.สํานักพิมพอักษรกราฟฟคฯ
เสนอราคา 62,000 บาท

7 จางทบทวนขอมูลความปลอดภัยของยา
60,000
คอรติโคสเตอรอยดสําหรับใชภายในฯ

60,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.วสุกอปป 1955
เสนอราคา 5,486.96 บาท

นางสาวนฤมล บํารุงสวัสดิ์
เสนอราคา 60,000 บาท

หจก.วสุกอปป 1955
ราคาจาง 5,486.96 บาท

หจก.สํานักพิมพอักษรกราฟฟคฯ
ราคาจาง 62,000 บาท

นางสาวนฤมล บํารุงสวัสดิ์
ราคาจาง 60,000 บาท

8 จางถายเอกสารเขาเลมเอกสาร 18,307.70 18,307.70 เฉพาะเจาะจง

9 จางซอมเครื่องพิมพ

หจก.วสุกอปป 1955
เสนอราคา 18,307.70 บาท

หจก.วสุกอปป 1955
ราคาจาง 18,307.70 บาท

รานเจเอส คอมพิวเตอร
เสนอราคา 34,000 บาท

รานเจเอส คอมพิวเตอร
ราคาจาง 34,000 บาท

34,000

34,000

เฉพาะเจาะจง

10 จางผลิตชุดสื่อนิทรรศการ(โรลอัพ 3,315
เรื่องโครงสรางแผนดานการจัดการสารเคมีฯ

3,315

เฉพาะเจาะจง หจก.สํานักพิมพอักษรกราฟฟคฯ
เสนอราคา 3,315 บาท

หจก.สํานักพิมพอักษรกราฟฟคฯ
ราคาจาง 3,315 บาท

11 โครงการจางปรับปรุงระบบยื่นคํา4,000,000
ขอและออก
หลักฐานการอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร

4,000,000

e-bidding

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด
แอพพลิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ 3,950,000 บาท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด
แอพพลิเคชั่น จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 3,900,000 บาท

12 โครงการพัฒนาระบบยื่นคําขออนุ800,000
ญาตนํายา
เสพติดใหโทษในประเภท 2 ติดตัวเขามาใน
ราชอาณาจักร

800,000

e-bidding

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด
แอพพลิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ 790,000 บาท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด
แอพพลิเคชั่น จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 765,000 บาท

13 โครงการจางปรับปรุงแอพพลิเคชั4,000,000
่นระบบเพื่อ
รองรับการใหบริการแบบอัตโนมัติ

4,000,000

e-bidding

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด
แอพพลิเคชั่น จํากัด
ราคาที่เสนอ 3,970,000 บาท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด
แอพพลิเคชั่น จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 3,900,000บาท

14 โครงการพัฒนาระบบยื่นคําขออนุ286,300
ญาตนํายา
เสพติดใหโทษในประเภท 2 ติดตัวเขามาใน

286,300

e-bidding

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด
ราคาที่เสนอ 286,300 บาท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 286,300 บาท

ราชอาณาจักร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
กลุมกฎหมายอาหารและยา
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ลําดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1

จางตรวจเช็คระยะและ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
รถยนต นง.-5820

3,737.51 บาท

3,737.51 บาท
ราคาที่เคย
ซื้อครั้งสุดทาย
เฉพาะเจาะจง
ภายใน
ระยะเวลา 2
ปงบประมาณ

บริษัทสยามพระราม5 จํากัด/
3,737.51 บาท

บริษัทสยามพระราม5 จํากัด/
3,737.51 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ชื่อหนวยงาน......สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย.......
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

๑

ขออนุมัตจิ างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน
ของสวนราชการ

95,000.00

95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เมนะเนตร เสนอราคา
๙๕,๐๐๐ บาท

นางสาวพนิดา เมนะเนตร เสนอราคา
๙๕,๐๐๐ บาท

๒

ขออนุมัตจิ างซอม
เครื่องปรับอากาศ

5,029.00

5,029.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ฐาปนีย แอร เซอรวิส เสนอราคา
๕,๐๒๙ บาท

ราน ฐาปนีย แอร เซอรวิส เสนอราคา
๕,๐๒๙ บาท

๓

ขออนุมัตจิ างดําเนินการเกี่ยวกับ
รถยนตตู หมายเลขทะเบียน นง
5819

5,256.91

5,256.91 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพระราม 5 จํากัด เสนอ
ราคา ๕,๒๕๖.๙๑ บาท

บริษัท สยามพระราม 5 จํากัด เสนอ
ราคา ๕,๒๕๖.๙๑ บาท

๔

ขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุคอมพิวเอตร
(หมึกเครื่องพิมพ)

7,037.05

7,037.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด
เสนอราคา ๗,๑๓๗.๐๕ บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด
เสนอราคา ๗,๑๓๗.๐๕ บาท

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

อนุมิติจางซอมเครื่องปรับอากาศฯ

2

อนุมัติซอมคอมพิวเตอร

3

อนุมัติซื้อ Extemal Harddisk

4,964.80

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองยา
วันที่ 30 สิงหาคม 2563
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ฐาปนีย แอรเซอรวิส
4,964.80 ฐาปนีย แอรเซอรวิส

3,200.00

3,200.00

เฉพาะเจาะจง

รานเจเอส คอมพิวเตอร

4,793.60

4,793.60

เฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง
4,964.80

ราคากลาง

วิธีซ้อื หรือจาง

3,200.00 รานเจเอส คอมพิวเตอร

4,793.60

-

4,964.80

3,200.00

4,793.60

4

รายงานผลการพิจารณาขอจางถาย
เอกสาร

4,930.70

4,930.70

เฉพาะเจาะจง

ราน เอ เอส ก็อบป

4,930.70 ราน เอ เอส ก็อบป

4,930.70

5

รายงานผลการขอจางทําตรายาง

2,305.00

2,305.00

เฉพาะเจาะจง

ราน จ.ชื่นพาณิชย

2,305.00 ราน จ.ชื่นพาณิชย

2,305.00

6

จางปฏิบัติงานดานการรับคําขอพิจารณาฯ

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส. ชลธาร พิทักษบุตร

30,000.00 นส. ชลธาร พิทักษบุตร

30,000.00

7

จางรถตู อ. สามพราน จ. นครปฐม

18,800.00

18,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรโชติ จันทรโชติ

18,800.00 นายวรโชติ จันทรโชติ

18,800.00

8

จางติดตั้งมูล่ี ซอมประตู

71,048.00

71,048.00

เฉพาะเจาะจง

บจ. อาชา

71,048.00 บจ. อาชา

71,048.00

9

จางตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุภเวช รัตนศิริวงศวุฒิ

10 จางจัดทําขอมูลเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล 120,000.00

120,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพิสนธิ์ จงตระกูล

14,500.00

14,500.00

เฉพาะเจาะจง

8,025.00

8,025.00

เฉพาะเจาะจง

44,500.00

44,500.00

เฉพาะเจาะจง

11 อนุมัติซอมคอมพิวเตอร

12 อนุมัติซอมแอร

13 อนุมัติจางขนครุภัณฑ

50,000.00 นายสุภเวช รัตนศิริวงศวุฒิ

120,000.00 นายพิสนธิ์ จงตระกูล

14,500.00

รานฐานปนีย

50,000.00

120,000.00

-

8,025.00 รานฐานปนีย

44,500.00

14,500.00

8,025.00

-

44,500.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ชื่อหนวยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที.่ ....16.....เดือน......กันยายน......พ.ศ. …2563......
ลําดับที่

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

ผูเสนอราคา

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 10 รายการ

148,655.10

148,655.10

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด
(มหาชน)

148,655.10 บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด
(มหาชน)

148,655.10

2

ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 9 รายการ

203,490.00

203,490.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ส.รุงเจริญ

203,490.00 ราน ส.รุงเจริญ

203,490.00

3

ซื้อกระดาษถายเอกสาร
จํานวน 1,500 รีม

138,030.00

138,030.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

138,030.00 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

138,030.00

4

จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่อง
ฟอกอากาศ จํานวน 14 เครื่อง
จางพิมพสติกเกอร
จํานวน 1 รายการ

9,737.00

9,737.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อี.เอ.คิว. มารเก็ตติ้ง จํากัด

168,000.00

168,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ส.รุงเจริญ

12,305.00

12,305.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คุมแกว

5

จํานวน

9,737.00 บริษัท อี.เอ.คิว. มารเก็ตติ้ง จํากัด

9,737.00

168,000.00 ราน ส.รุงเจริญ

168,000.00

12,305.00 ราน คุมแกว

12,305.00

6

จางพิมพซองเอกสาร
1 รายการ

7

จางเหมาติดตั้งจอแสดงผลระบบ
โทรทัศนวงจรปด

7,490.00

7,490.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คลีนสเวิลด แมเนจเมนต จํากัด

7,490.00 บริษัท คลีนสเวิลด แมเนจเมนต จํากัด

7,490.00

8

จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน
1 เครื่อง

5,029.00

5,029.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ฐาปนีย แอร เซอรวิส

5,029.00 ราน ฐาปนีย แอร เซอรวิส

5,029.00

9

จางทําตรายาง
35 รายการ

จํานวน

7,205.00

7,205.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน จ.ชื่นพาณิชย

7,205.00 ราน จ.ชื่นพาณิชย

7,205.00

10

จางซอมบํารุงและตรวจเช็คระบบฯ
(คลังของกลาง)

355,775.00

355,775.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมเจอรแอร คอนดิชั่นนิ่ง จํากัด

11

เชาหองอบรมพรอมอุปกรณ

64,200.00

64,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

355,775.00 บริษัท เมเจอรแอร คอนดิชั่นนิ่ง จํากัด
64,200.00 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

355,775.00
64,200.00

12

จางทําเอกสารประกอบการอบรม

18,000.00

18,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายทศพร แกวเปยม

18,000.00 นายทศพร แกวเปยม

18,000.00

13

จางทําเอกสารประกอบการประชุม
จํานวน 400 เลม

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ฐาปนีย แอร เซอรวิส

60,000.00 ราน ฐาปนีย แอร เซอรวิส

60,000.00

14

จางทํากระเปาใสเอกสาร
ประกอบการประชุม
จํานวน 400 ใบ

98,440.00

98,440.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท 168 ซัพพลาย จํากัด

98,440.00 บริษัท 168 ซัพพลาย จํากัด

98,440.00

15

เชาจอโปรเจคเตอร
2 เครื่อง

จํานวน

31,244.00

31,244.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท
จํากัด

31,244.00 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด

31,244.00

16

จางดําเนินการจัดประชุม
ปฏิบัติการ

เชิง

99,510.00

99,510.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวาอินเตอรแอ็ด จํากัด

99,510.00 บริษัท โนวาอินเตอรแอ็ด จํากัด

99,510.00

17

จางตรวจเช็คและทําความสะอาด
ระบบโทรทัศนวงจรปดและ
ตรวจเช็คระบบสัญญาณกันขโมย

16,000.00

16,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คลีนสเวิลด แมเนจเมนต จํากัด

16,000.00 บริษัท คลีนสเวิลด แมเนจเมนต จํากัด

16,000.00

18

จางดําเนินการจัดประชุม
ปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)

240,000.00

240,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวาอินเตอรแอ็ด จํากัด

เชิง

240,000.00 บริษัท โนวาอินเตอรแอ็ด จํากัด

240,000.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน......…สิงหาคม.........2563................................
(ชื่อหนวยงาน)..........................สํานักอาหาร......................................
วันที่...........เดือน…...............พ.ศ...2563.................

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

1

จางทําชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ (หนากา
กาผา)

50,000

50,000

เฉพาะเจาะจง

บ.สมศรี การเมนท จํากัด

50,000

บ.สมศรี การเมนท จํากัด

50,000

2

จางรถตู(จ.อุดร)

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ ชนะชาญชัย

6,000

นายสมศักดิ์ ชนะชาญชัย

6,000

3

จางรถตู(จ.พะเยา)

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงศักดิ์ เสมอเชื้อ

6,000

นายเกรียงศักดิ์ เสมอเชื้อ

6,000

4

จางทําเลมคูมือ

50,000

50,000

เฉพาะเจาะจง

บ.ธรรมวิวัด จํากัด

50,000

บ.ธรรมวิวัด จํากัด

50,000

5

จางถายเอกสาร

2,500

2,500

เฉพาะเจาะจง

รานกอปป ปริ้น

2,500

รานกอปป ปริ้น

2,500

6

จางรถตู

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายนพดล พิมพทอง

2,800.00

นายนพดล พิมพทอง

2,800.00

7

จางซอมรถตู นจ.1284

2,484.01

2,484.01

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตา นนทบุรี

2,484.01

บ.โตโยตา นนทบุรี

2,484.01

8

จางตัดสติ๊กเกอร

208,650

208,650

เฉพาะเจาะจง

บ.โปรแรพ คาร

208,650

บ.โปรแรพ คาร

208,650

9

จางทําเลมSME

150,000.00

150,000.00

เฉพาะเจาะจง

องคการทหารผานศึก

150,000.00

องคการทหารผานศึก

150,000.00

10

จางทําสื่อ

162,372.50

162,372.50

เฉพาะเจาะจง

บ.ฟวเจอร บิสซิเนส

162,372.50

บ.ฟวเจอร บิสซิเนส

162,372.50

11

จางซอมเครื่องปรับอากาศ

2,118.60

2,118.60

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย แอร

2,118.60

ฐาปนีย แอร

2,118.60

12

จางทําตรายาง

3,590

3,590

เฉพาะเจาะจง

รานจ.ชื่นพาณิชย

3,590

รานจ.ชื่นพาณิชย

3,590

13

จางทําสื่อ

49,273.50

49,273.50

เฉพาะเจาะจง

บ.สมศรี การเมนท จํากัด

49,273.50

บ.สมศรี การเมนท จํากัด

49,273.50

23,130.30

23,130.30

เฉพาะเจาะจง

บ.ฟวเจอร บิสซิเนส

23,130.30

บ.ฟวเจอร บิสซิเนส

23,130.30

14 จางทําสื่อสําหรับผูประกอบการ

15

ซื้อหมึก

257,136

257,136

เฉพาะเจาะจง

วิบูลกิจ

257,136

วิบูลกิจ

257,136

16

ซื้อกระดาษ

92,020.00

92,020.00

เฉพาะเจาะจง

เอเอ เปเปอร

92,020.00

เอเอ เปเปอร

92,020.00

17

ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช
กระดาษธรรมดา

18,000.00

18,000.00

เฉพาะเจาะจง

ราน จีซี 1815

18,000.00

ราน จีซี 1815

18,000.00

18

ซื้อหมึก

4,922.00

4,922.00

เฉพาะเจาะจง

มิสเตอรอิ้ง

4,922.00

มิสเตอรอิ้ง

4,922.00

19

ซื้อคุรุภัณฑ โตะ+เกาอี้

209,600.00

209,600.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยพัฒนาคุรุภัณฑ

209,600.00

บ.ไทยพัฒนาคุรุภัณฑ

209,600.00

20

ซื้อคุรุภัณฑ ชุดไมคหอง
ประชุม พรอมสายไฟ

93,732.00

93,732.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไชน

93,732.00

บ.ซันไชน

93,732.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563
สํานักดานอาหารและยา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซ้อื หรือจาง

1

ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุงาน
บานงานครัว

242,993.00

242,993.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ป.ราชา ออโต เซอรวิส จํากัด

242,993.00

บริษัท ป.ราชา ออโต เซอรวิส จํากัด

242,993.00

2

เปลียนถ่ายนํ ามันเครือง
และซ่อมบํารุงรักษารถยนต์
กพ 7595

8,593.17

8,593.17

เฉพาะเจาะจง

บจก.สยามนิสสันปตตานี

8,593.17

บจก.สยามนิสสันปตตานี

8,593.17

3

ซ่อมแซมห ้องครัวกองด่าน
อาหารและยา

46,812.50

46,812.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชอวไวซ จํากัด

46,812.50

บริษัท ชอวไวซ จํากัด

46,812.50

4

จางสอบเทียบเทอรโมมิเตอร
ดานอาหารและยาสะเดา

5,136.00

5,136.00

เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

5,136.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบัน
อาหาร

5,136.00

5

จางสอบเทียบเทอรโมมิเตอร
แบบดิจิตอลดานอาหารและ
ยาทาเรือแหลมฉบัง

5,136.00

5,136.00

เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

5,136.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบัน
อาหาร

5,136.00

6

ซื้อชุดทดสอบอาหารและ
เครื่องสําอาง

5,831.50

5,831.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูแอนดวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด)
จํากัด

5,831.50

บริษัท ยูแอนดวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด)
จํากัด

5,831.50

7

ซื้อเครื่องบด หั่น สับ ซอย
(เงินรายได อย.)

35,952.00

35,952.00

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีไนนทิไนน

35,952.00

หางหุนสวนจํากัด ทีทีไนนทิไนน

35,952.00

8

ซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล 2
ตําแหนง (เงินรายได อย.)

69,122.00

69,122.00

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีไนนทิไนน

69,122.00

หางหุนสวนจํากัด ทีทีไนนทิไนน

69,122.00

9

ซื้อตูดูดไอสารเคมี (เงินรายได
อย.)

499,690.00

499,690.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนพัฒน เซลแอนดเซอรวิส
จํากัด

499,690.00

บริษัท ธนพัฒน เซลแอนดเซอรวิส
จํากัด

499,690.00

10

ซื้ออางควบคุมอุณหภูมิ (เงิน
รายได อย.)

284,620.00

284,620.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

284,620.00

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

284,620.00

11

ซื้อเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล
(เงินรายได อย.)

23,005.00

23,005.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

23,005.00

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

23,005.00

ผูชวยเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
12 ณ ดานอาหารและยาเชียง
ของ และเชียงแสน

24,000

24,000 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิรภัสสร เชื้อสุวรรณ

24,000

น.ส.ศิรภัสสร เชื้อสุวรรณ

24,000

13

ผูชวยเจาหนาที่รับ - สง
ตัวอยางและบันทึกผลวิเคราะห

17,000

17,000 เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกวลิน ไทยเจริญ

17,000

น.ส.เกวลิน ไทยเจริญ

17,000

14

พนักงานขับรถยนต

14,100

14,100 เฉพาะเจาะจง

นายจีระศักดิ์ บุญเสริม

14,100

นายจีระศักดิ์ บุญเสริม

14,100

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัจฉรา มุสิกา

12,000

น.ส.อัจฉรา มุสิกา

12,000

12,500

12,500

นายอรรคพล ขวัญคํา

12,500

นายอรรคพล ขวัญคํา

12,500

ผูชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
15 มาตรฐานการตรวจสอบและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส
16

จ ้างซ่อมแซมพืนตู ้
ห ้องปฏิบัตก
ิ าร ด่าน
ลาดกระบัง

เฉพาะเจาะจง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างในรอบเดือนสิงหาคม...๒๕๖๓......
(ชือหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค.................
วันที…๒๖...เดือน…สิงหาคม...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

ลําดับที

งานทีจัดซือหรื อจัดจ้ าง

วงเงินทีซือหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซอหรื
ื อจ้ าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
รายชือผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาทีตกลงซือหรื อจ้ าง

๑

จ้ างซ่อมเครื องปรับอากาศ

๒๑,๐๐๐.๐๐

๒๐,๙๗๒.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

๒๐,๙๗๒.๐๐

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วิส

๒๐,๙๗๒.๐๐

๒

จัดงานเสวนาและมอบรางวัล
อย.คลอลิตีอวอร์ ด 63

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๙๘,๗๐๕.๖๐

เฉพาะเจาะจง

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๔๙๘,๗๐๕.๖๐

บจก.โนวาอินเตอร์ แอ็ด

๔๙๘,๗๐๕.๖๐

๓

เหมาดําเนินโครงการรณรงค์
สือสาร เตือนภัยการลดการ
บริ โภคเค็ม ปี งบ63

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๔

โครงการอ่านฉลากก่อนใช้
ต้ านภัยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2563

บจก.คลิกเน็กซ์

๔,๒๙๐,๗๐๐.๔๒

บจก.คลิกเน็กซ์

๔,๒๙๐,๗๐๐.๔๒

๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ############# ประกวดราคา

๕

กระดาษถ่ายเอกสาร

๙,๓๐๙.๐๐

๙,๓๐๙.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บ.ดับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี
จํากัด

๙,๓๐๙.๐๐

บ.ดับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จํากัด

๙,๓๐๙.๐๐

๖

วัสดุคอมพิวเตอร์

๕๔,๗๐๐.๐๐

๕๔,๔๙๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลาย

๕๔,๔๙๐.๐๐

พี เอ็ม เอ็น ซัพพลาย

๕๔,๔๙๐.๐๐

ลําดับที่
1

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง
จัดจางทากันซัมรอยตอหลังคาเมทัลซีท 8,500.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซ้อื หรือจาง

8,500.00

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 3 กันยายน 2563
ผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและ
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายพงศกร เรืองมาก
8,500.00
นายพงศกร เรืองมาก

8,500.00

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ชื่อหนวยงาน......กองควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย (กลุมควบคุมเครื่องสําอาง).......
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

รายชื่อผูเสนอราคา

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

และราคาที่แนบ

1

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกปริ้น
เตอร) จํานวน 1 รายการ

1,872.50

1,872.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด

1,872.50 บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด

1,872.50

2

จางซอมบานประตูกองควบคุม
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

3,200.00

3,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายพชร จริยานุสรณ

3,200.00 นายพชร จริยานุสรณ

3,200.00

3

จางซอมเครื่องปรับอากาศ ส.
2/54 อ.

2,782.00

2,782.00

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย แอร เซอรวิส

2,782.00 ฐาปนีย แอร เซอรวิส

2,782.00

4

จัดจางทําตรายาง

620.00

620.00

เฉพาะเจาะจง

ราน จ.ชื่นพาณิชย

620.00 ราน จ.ชื่นพาณิชย

620.00

5

จัดจางถายเอกสารเวียน
ประชาสัมพันธกฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง

21,395.20

21,395.20

เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ลยู.ที.ก็อปป เซ็นเตอร

21,395.20 ดับเบิ้ลยู.ที.ก็อปป เซ็นเตอร

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
(ชื่อหนวยงาน)..กองควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย (กลุมควบคุมวัตถุอนั ตราย)
วันที่ .....31.... เดือน ..สิงหาคม.... พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

21,395.20

หรือจัดจาง (บาท)

1

จางเหมาปฏิบัติงาน

50,000.00

และราคาที่เสนอ

(บาท)

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

กลุมกํากับดูแลวัตถุอันตราย

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

นส. ธันยธร จันนามอม

นส. ธันยธร จันนามอม

= 50,000 บาท

= 50,000 บาท

ดับเบิ้ลยู.ที.ก็อปป เซ็นเตอร

ดับเบิ้ลยู.ที.ก็อปป เซ็นเตอร

= 11,107.20 บาท

= 11,107.20 บาท

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร

สินเจริญเบรคเซ็นเตอร

= 3,798.50 บาท

= 3,798.50 บาท

กิจเจริญการคา

กิจเจริญการคา

= 28,132 บาท

= 28,132 บาท

กอนออกสูตลาด (เงินรายได)
2

3

4

จางถายเอกสาร 2,136 ชุด

จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต

เกาอี้และโทรศัพท

11,107.20

3,798.50

28,132.00

11,107.20 เฉพาะเจาะจง

3,798.50 เฉพาะเจาะจง

28,132.00 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน......สิงหาคม 2563...............
(ชื่อหนวยงาน)....ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.)......

วันที่...31.....เดือน...สิงหาคม...พ.ศ....2563...
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

1 จัดจางเจาหนาที่เหมาปฏิบัติงาน

12,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

12,000.00 จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวเสมารัตน ปานทวม
เสนอราคา 12,000 บาท

2 จัดจางเผาทําลาย
ผลิตภัณฑสุขภาพของ
กลางที่มิใชยาเสพติดให
โทษ

250,000.00

ประจําป งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

3 จัดจางเจาหนาที่เหมาปฏิบัติงาน

30,000.00

250,000.00 จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เบตเตอร เอสท แคร จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นางสาวเสมารัตน ปานทวม
ราคาจาง 12,000 บาท

บริษัท เบตเตอร เอสท แคร จํากัด

เสนอราคา 250,000 บาท

ราคาจาง 250,000 บาท

30,000.00 จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวอริศรา มวงโมรา

นางสาวอริศรา มวงโมรา

เสนอราคา 30,000 บาท

ราคาจาง 30,000 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ชื่อหนวยงาน......กองผลิตภัณฑสมุนไพร (ฝายบริหารทั่วไป).......
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

จัดจางปรับปรุงซอมแซม ณ กอง
ผลิตภัณฑสมุนไพร ชั้น 4 อาคาร
2

2

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

รายชื่อผูเสนอราคา

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

และราคาที่แนบ

22,898.00

22,898.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาชา เอ็นเตอรไพรส จํากัด

22,898.00 บริษัท อาชา เอ็นเตอรไพรส จํากัด

คาเชาหองประชุม 801 ชั้น 8
อาคารสภาวิชาชีพ

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

สภาเภสัชกรรม

3

จางเดินสายโทรศัพท ชั้น 4
อาคาร 2 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

41,940.50

41,940.50

เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร เรืองมาก

41,940.50 นายพงศกร เรืองมาก

41,940.50

4

จางซอมแซมโตะทํางานและตู
(ครุภัณฑสาํ นักงาน)

12,600.00

12,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายอริยะ ตัณนิติศุภวงษ

12,600.00 นายอริยะ ตัณนิติศุภวงษ

12,600.00

5

คาบริการรถตูปรับอากาศจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา - จังหวัดนครปฐม ใน
วันที่ 1 กันยายน 2563

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรโชติ จันทราสกุล

12,000.00 นายวรโชติ จันทราสกุล

12,000.00

6

จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ สนับสนุนการทํางานดาน
จัดทําขอมูล ตรวจสอบ
เอกสารรายงานวัสดุสํานักงาน

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววิลาศิณี เฉลยโอฐ

6,000.00 สภาเภสัชกรรม

9,000.00 นางสาววิลาศิณี เฉลยโอฐ

22,898.00

6,000.00

9,000.00

7

จัดจางทบทวนขอมูลและ
ประเมินวิชาการผลิตภัณฑ
สมุนไพร

32,000.00

32,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจาตุรนต จายะสิทธิ์

32,000.00 นายจาตุรนต จายะสิทธิ์

32,000.00

8

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

17,400.34

17,400.34

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี
จํากัด

17,400.34 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี
จํากัด

17,400.34

9

จัดซื้อหมึก (วัสดุสํานักงาน)

22,095.50

22,095.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร
เซอรวิส จํากัด

22,095.50 บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร
เซอรวิส จํากัด

22,095.50

10 จาง นางสาวพัชฌา ลีลางาม
วงศา
(สิงหาคมกันยายน 2563)
(เงินรายได อย.)

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา

30,000.00 นางสาวพัชฌา ลีลางามวงศา

30,000.00

11 จาง นางสาวขวัญเรือน แสงไข
(สิงหาคม-กันยายน
2563)
(เงินรายได
อย.)

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวขวัญเรือน แสงไข

30,000.00 นางสาวขวัญเรือน แสงไข

30,000.00

12 จาง นางสาวโยษิตา ชนะสิทธิ์
(สิงหาคม-กันยายน
2563)
(เงินรายได
อย.)

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวโยษิตา ชนะสิทธิ์

30,000.00 นางสาวโยษิตา ชนะสิทธิ์

30,000.00

13 จาง นางสาวกมลชนก ไชยริปู
(สิงหาคม-กันยายน
2563)
(เงินรายได
อย.)

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกมลชนก ไชยริปู

40,000.00 นางสาวกมลชนก ไชยริปู

40,000.00

14 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานฯ (เงิน
รายได อย.)

254,235.00

254,235.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแอมป ออฟฟศเฟอรนิเจอร
จํากัด

254,235.00 บริษัท ไอแอมป ออฟฟศเฟอรนิเจอร
จํากัด

254,235.00

15 จางดําเนินการจัดทําขอมูล
วิชาการเกี่ยวกับชื่อเครื่องยาที่ใช
ในตํารับยาจากสมุนไพร

480,000.00

480,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอุทัย โสธนะพันธุ

480,000.00 นายอุทัย โสธนะพันธุ

480,000.00

16 จาง นายธนวัฒน คัมภีร
(กันยายน 2563) (เงิน
รายได อย.)

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนวัฒน คัมภีร

15,000.00 นายธนวัฒน คัมภีร

15,000.00

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

4,761.50

4,761.50

เฉพาะเจาะจง

รานคุมแกว

4,761.50 รานคุมแกว

4,761.50

18 จางถายเอกสาร

1,536.00

1,536.00

เฉพาะเจาะจง

ราน เอ เอส กอปป

1,536.00 ราน เอ เอส กอปป

1,536.00

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรมและการบริการ
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1

จางเหมาบริการในการ
ใหบริการ smart counter
service สําหรับผลิตภัณฑ
สุขภาพ ณ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
เพื่อรองรับกระบวนการใหม
ใหสอดคลองตามวิถีการ
ดําเนินชีวิตแบบใหม
(New Normal)

498,000.- บาท

498,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง
จํากัด
ราคาที่เสนอ 498,000.- บาท

บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง
จํากัด
ราคาที่จาง 498,000.- บาท

2

จางจัดทําขอมูลการพิจารณา
คําขอวินิจฉัยประเภท
ผลิตภัณฑอาหารผานระบบ
Consultation E-Service

37,950.- บาท

37,950.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภัชสรณ กามะ
ราคาที่เสนอ 37,950.- บาท

น.ส.นันณภัชสรณ กามะ
ราคาที่จาง 37,950.- บาท

3

จางจัดทําขอมูลและคําวินิจฉัย
ในกระบวนการใหคําปรึกษา
เชิงรุกผลิตภัณฑสุขภาพและ
นวัตกรรมของ OSSC
ใหสอดคลองกับโครงสรางใหม

90,000.- บาท

90,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ
ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท

น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ
ราคาที่จาง 90,000.- บาท

4

จางจัดทําประเมินทะเบียน
ตํารับยาและประเมินการแกไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยา

40,000.- บาท

40,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรนรี กิตติวรรณโชติ
ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท

นางพรนรี กิตติวรรณโชติ
ราคาที่จาง 40,000.- บาท

5

เชาระบบวินิจฉัยผลิตภัณฑ
อาหาร

174,650.- บาท

174,650.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะลอวีไนซ อีเวนท แอนด
ออรแกไนซเซอร จํากัด
ราคาที่เสนอ 174,650.- บาท

บริษัท เดอะลอวีไนซ อีเวนท แอนด
ออรแกไนซเซอร จํากัด
ราคาที่จาง 174,650.- บาท

6

จางซอมวัสดุอุปกรณอาคาร 6

14,500.- บาท

14,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก
ราคาที่เสนอ 14,500.- บาท

นายพงศกร เรืองมาก
ราคาที่จาง 14,500.- บาท

7

จางซอมคอมพิวเตอร

1,500.- บาท

1,500.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เจเอส คอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท

ราน เจเอส คอมพิวเตอร
ราคาที่จาง 1,500.- บาท

แบบ สชร.1
2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

ใชเกณฑราคา

ตสน.จ.8/2563
ลว. 27 สิงหาคม 2563

แบบ สขร. 1

หมายเหตุทคัี ดเลือก

เลขทีและวันทีของสัญญาหรื อ

โดยสรุ ป

ข้ อตกลงในการซือหรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล.216/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 4 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 217/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 5 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 218/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 5 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 219/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 6 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 220/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 17 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล.52 /2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 19 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล.53 /2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 19 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 221/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 19 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 54/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 27 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 222/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 27 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 223/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 27 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 224/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 27 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล. 55/2563

เสนอราคาเหมาะสม

ลงวันที 28 ส.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

หมายเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.210/63
และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.211/63
และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.212/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.213/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน

โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.214/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.215/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.216/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.217/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน

โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.218/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ
หนวยงาน
โดยใชหลักเกณฑราคา
บจ.กยผ.219/63
และคุณลักษณะเฉพาะลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ของพัสดุที่เปนมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความตองการใช
งานและประโยชนตอ

หนวยงาน
มีคุณสมบัติครบถวน สัญญาจางเลขที่ 60/2563
และเสนอราคาเหมาะสมวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ภายในวงเงินงบประมาณ
(เงินรายไดฯ)

มีคุณสมบัติครบถวน สัญญาจางเลขที่ 61/2563
และเสนอราคาเหมาะสมวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ภายในวงเงินงบประมาณ
(เงินรายไดฯ)

มีคุณสมบัติครบถวน สัญญาจางเลขที่ 62/2563
และเสนอราคาเหมาะสมวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ภายในวงเงินงบประมาณ
(เงินรายไดฯ)

มีคุณสมบัติครบถวน สัญญาจางเลขที่ 6/2563
และเสนอราคาเหมาะสมวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ
(เงินรายไดฯ)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ จ./16/2563 ลว.5/ส.ค/.63
เจาหนาที่กลุม
กฎหมายอาหารและ
ยา

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จากความรูความสามารถ บจ.พ.๒๕๐/๒๕๖๓ ลว. ๓ ส.ค.
และความเหมาะสมในงาน ๒๕๖๓
ไมเกินราคาที่กําหนดและ
ตรงตามวัตถุประสงคของ
การจางงาน
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ บจ.พ.๒๕๐/๒๕๖๓ ลว. ๓ ส.ค.
โดยใชเกณฑราคา
๒๕๖๓

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ บจ.พ.๒๕๒/๒๕๖๓ ลว. ๓๑
โดยใชเกณฑราคา
ส.ค. ๒๕๖๓
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ บซ.พ.๒๐/๒๕๖๓ ลว. ๗ ส.ค.
โดยใชเกณฑราคา
๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

หมายเหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สธ 1009.1/1353
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1354
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

สธ 1009.1/1377
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563

ประมาณ
มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1383
ลงวันที่ 21 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สธ 1009.1/1384
ลงวันที่ 21 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 592/2563
ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 594/2563
ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 595/2563
ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 597/2563
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 598/2563
ลงวันที่ 19 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 599/2563
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 600/2563
ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.ย 601/2563
ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตซ 17/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 6

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตซ 18/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 6

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตซ 19/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 6

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 151/2563
สิงหาคม 2563
ตจ 152/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 4

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 153/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 4

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 154/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 5

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 155/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 5

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 156/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 5

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 157/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 5

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 158/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 19

ลว. 4

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 159/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 19

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 160/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 19

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 161/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 25

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 162/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 25

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 163/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 25

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 164/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 27

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใชเกณฑราคา

ตจ 165/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 28

แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.660/63
6
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.661/63
6
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.662/63
6
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.663/63
6
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.663.1/63
6
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.663.2/63 6
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.664/63
11
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.665/63
14
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.666/63
19
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.667/63
19
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.668/63
26
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.669/63
26
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.670/63
27
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.671/63
28
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บซ.อ.54/63
10
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บซ.อ.55/63
10
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บซ.อ.56/63
24
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บซ.อ.57/63
28
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บซ.อ.58/63
31
สิงหาคม 2563

คุณสมบัติครบถวน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บซ.อ.59/63
31
สิงหาคม 2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

ใบสั่งซื้อ เลขที่ บซด.36/63
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บจด.303/63
วันที่ 13 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บจด.304/63
วันที่ 17 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บจ.ด.300/63 ลว 6 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บจ.ด.299/63 ลว 6 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บซ.ด.35/63 ลว 24 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บซ.ด.31/63 ลว 19 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บซ.ด.32/63 ลว 19 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บซ.ด.29/63 ลว 10 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บซ.ด.30/63 ลว 18 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บซ.ด.33/63 ลว 21 ส.ค. 63

มีคุณสมบัติถูกตอง
บจด.298/63 ลว. 4 ส.ค. 63
ครบถวน
มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บจด.301/63 ลว. 10 ส.ค.
63

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บจด.305/63 ลว. 10 ส.ค.
64

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน

บจด.306/63 ลว. 31 ส.ค.
65

มีคณ
ุ สมบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง
ครบถ ้วน

บจด.302/63 ลว 11 ส.ค. 63

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสรุ ป

เลขทีและวันทีของสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในการซือ หรื อจ้ าง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๐/๒๕๖๓ วันที
๑๑/๘/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๑/๒๕๖๓ วันที
๑๑/๘/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๒/๒๕๖๓
วันที ๑๑/๘/๒๕๖๓

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
สัญญาที ๕๙/๒๕๖๓ วันที
งบประมาณและเป็ นผู้
๑๐/๗/๒๕๖๓
ชนะการประกวดราคา
โดยได้ คะแนนรวมสูงสุด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
มีคณ
ุ งบประมาณ
สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

บซ.พศ. ๑๗/๒๕๖๓ วันที
๑๑/๘/๒๕๖๓
บซ.พศ. ๑๘/๒๕๖๓ วันที
๑๑/๘/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

หมายเหตุที่คัดเลือก
โดยสรุป
- ใชหลักเกณฑราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เปนมาตรฐาน และคุณภาพดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
คบจ.81/2563 ลว.8 สค.63

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อ บซส. 17/2563
ลว. 25 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจส. 204/2563
ลว. 7 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจส. 205/2563
ลว. 17 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจส. 206/2563
ลว. 19 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจส. 207/2563
ลว. 31 ส.ค. 63

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

- ความรูความสามารถตรงกับงาน
ใบสั่งจาง เลขที่
- ราคาในวงเงินงบประมาณ บจ.ว. 104/63 ลว. 5 สค..63
- ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่
- บริการ รวดเร็ว

บจ.ว. 105/63 ลว. 14 สค..63

- ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่

บซ.ว. 12/63 ลว. 19 สค..63
- ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่

บซ.ว. 13/63 ลว. 20 สค..63

แบบ สขร.1

เลขที่หรือวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
- มีคุณสมบัติ
บจ.ศรป. 96/2563
ครบถวน
- เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

- มีคุณสมบัติ
ครบถวน

บจ.ศรป. 97/2563

- เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

- มีคุณสมบัติ
ครบถวน

บจ.ศรป. 98/2563

- เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 123/2563
ลว. 18 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 124/2563
ลว. 18 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 125/2563
ลว. 18 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 126/2563
ลว. 18 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 127/2563
ลว. 25 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 128/2563
ลว. 25 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 129/2563
ลว. 25 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บซ.สมพ 130/2563
ลว. 27 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บซ.สมพ 131/2563
ลว. 27 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 16/2563
ลว. 3 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 17/2563
ลว. 3 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 18/2563
ลว. 4 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 19/2563
ลว. 11 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 20/2563
ลว. 25 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 21/2563
ลว. 26 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งจาง บจ.สมพ 22/2563
ลว. 28 ส.ค. 63

ราคาไมเกินงบประมาณ
ราคาไมเกินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไมเกินวงเงินที่จะ
จาง

สนบ.จ 207/2563
4 ส.ค.63

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไมเกินวงเงินที่จะ
จาง

สนบ.จ 208/2563
7 ส.ค.63

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไมเกินวงเงินที่จะ
จาง

สนบ.จ 209/2563
18 ส.ค.63

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไมเกินวงเงินที่จะ
จาง

สนบ.จ 210/2563
19 ส.ค.63

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไมเกินวงเงินที่จะเชา

สนบ.จ 211/2563
26 ส.ค.63

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไมเกินวงเงินที่จะ
จาง

สนบ.จ 212/2563
28 ส.ค.63

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไมเกินวงเงินที่จะ
จาง

สนบ.จ 213/2563
31 ส.ค.63

