
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

1 จดัจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 1,289.99                   1,289.99                  เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วส ุก๊อปปี ้1995 

ราคา 1,289.99 บาท

 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วส ุก๊อปปี ้1995 

ราคา 1,289.99 บาท

ใช้หลกัเกณฑ์ราคา        ตสน.จ.4/2563      

ลว. 19 ก.พ.63

2 จดัจ้างซอ่มเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เทค พบัลิซซ่ิง จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) ราคา 3,317 บาท

บริษัท เวอร์เทค พบัลิซซ่ิง จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) ราคา 3,317 บาท

ใช้หลกัเกณฑ์ราคา  ตสน.จ.5/2563 

ลว. 24 ก.พ. 63

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปหรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จ้างท าเอกสาร 1,061.44 บาท 1,061.44 บาท เฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร 1,061.44 บาท วส ุก๊อฟปี ้1995 1,061.44 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/56

ลงวนัที ่7 ก.พ. 63

2 จ้างท าเอกสาร 2,670.72 บาท 2,670.72 บาท เฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร 2,670.72 บาท วส ุก๊อฟปี ้1995 2,670.72 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/66

ลงวนัที ่18 ก.พ. 63

3 จ้างท าเอกสาร 1,061.44 บาท 1,061.44 บาท เฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร 1,061.44 บาท วส ุก๊อฟปี ้1995 1,061.44 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/77

ลงวนัที ่24 ก.พ. 63

4 จ้างท าเอกสาร 4,729.40 บาท 4,729.40 บาท เฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร 4,729.40 บาท วส ุก๊อฟปี ้1995 4,729.40 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/81

ลงวนัที ่26 ก.พ. 63

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563                            แบบ สชร.1

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

วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

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

วันที่.....3...... เดือน....มีนำคม...... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 เชา่พืน้ทีฝ่ากเก็บเอกสาร 25,920.11 บาท 25,920.11 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 25,920.11 บาท บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสาร 25,920.11 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 113/2563

ราชการ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 ซกัมา่นบงัแสงห้องประชมุ 29,746.-บาท 29,746.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 29,746.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 29,746.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 114/2563

อาคาร 1 ชัน้ 2, อาคาร 4 จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

ชัน้ 6 ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 50,000.-บาท น.ส.เบญจรัตน์ สวุรรณธาดา 50,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 115/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 15,000.-บาท น.ส.เบญจมาศ มฆัวาฬ 15,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 116/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างติดตัง้ระบบไฟแสงสวา่ง 161,200.-บาท 161,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 161,200.-บาท ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 161,200.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 117/2563

สล. เซอร์วสิ เซอร์วสิ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 6 มีนำคม 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 ล้างถงัเก็บน า้ส านกังาน 25,894.-บาท 25,894.-บาท เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง 25,894.-บาท การประปานครหลวง 25,894.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 118/2563

อาคาร 6 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างพิมพ์กระดาษลายน า้ FDA 465,450.-บาท 465,450.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท จนัวาณิชย์ 465,450.-บาท บริษัท จนัวาณิชย์ 465,450.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 119/2563

จ านวน 150 หอ่/75,000 ซีเดียวริตี ้พริน้ท์ติง้ จ ากดั ซีเดียวริตี ้พริน้ท์ติง้ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2563

แผ่น ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 ซอ่มแซมห้องและขอบบอ่ปนู 10,700.-บาท 10,700.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 10,700.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 10,700.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 120/2563

อาคาร 3 ชัน้ 1 และ อาคาร เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2563

1 ชัน้ 1 ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 ซือ้วสัด ุจ านวน 20 รายการ 31,314.-บาท 31,314.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 31,314.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 31,314.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 18/2563

เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 ซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร 13,268.บาท 13,268.บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊อกคิวซีส 13,268.บาท บริษัท ด๊อกคิวซีส 13,268.บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 19/2563

จ านวน 2 เคร่ือง (ไทยแลนด์) จ ากดั (ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 ซือ้วสัด ุจ านวน 3 รายการ 18,672.-บาท 18,672.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์ แอนด์ 18,672.-บาท บริษัท เปเปอร์ แอนด์ 18,672.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 20/2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

มอร์ จ ากดั มอร์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 ซือ้น า้ยาฆ่าเชือ้ล้างท าความ 13,910.-บาท 13,910.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 13,910.-บาท บริษัท ดีเคเอสเอช 13,910.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 21/2563

สะอาดมือ จ านวน 100 ขวด (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 ซือ้ยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 12,000.-บาท 12,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 12,000.-บาท ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 12,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 22/2563

ให้กลบัรถยนต์ หมายเลข เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 ก.พ. 2563

นง - 667 ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 กระดาษถ่ายเอกสาร 36,808.-บาท 36,808.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดบัเบิล้ เอฯ 36,808.-บาท บริษัท ดบัเบิล้ เอฯ 36,808.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 23/2563

80 แกรม a4 400 รีม เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 ซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 26,000.-บาท 26,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 26,000.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 26,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 24/2563

จ านวน 1 เคร่ือง เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่4 มี.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 ซือ้น า้ยาฆ่าเชือ้ล้างท าความ 27,820.-บาท 27,820.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 27,820.-บาท บริษัท ดีเคเอสเอช 27,820.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 25/2563

สะอาดมือ จ านวน 200 ขวด (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่9 มี.ค. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงินทีจ่ะ หมายเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างศกึษาการทดลองขึน้ทะเบยีนผลิตภณัฑ์500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรศริน โอสถานนัต์กลุ นางสาวรศริน โอสถานนัต์กลุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.91/63

อาหารประเภทเคร่ืองดืม่ในประเทศกมัพชูา เสนอราคา 500,000 บาท ราคาจ้าง 500,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 5 กมุภาพนัธ์ 2563

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างด าเนินการจดัประชมุ Thailand - 371,397 371,397 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีน่าด ูพลสั จ ากดั บริษัท ดีน่าด ูพลสั จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.92/63

Japan Symposium ครัง้ที ่7 เสนอราคา 371,397 บาท ราคาจ้าง 371,397 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรอง 283,550 283,550 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลตจ์ฯ บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลตจ์ฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.93/63

ของระบบ(Recertification Audit) ระบบ เสนอราคา 283,550 บาท ราคาจ้าง 283,550 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563

ISO 9001 : 2015 ของ อย. ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างจดัท าเอกสารประกอบการประชมุคณะ 7,482.51                   7,482.51                  เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.94/63

กรรมการนโยบายจดัการสารเคมีฯ เสนอราคา 7,482.51 บาท ราคาจ้าง 7,482.51 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ 2563

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กมุภาพนัธ์  2563

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างเหมาเจ้าหน้าปฏบิตัิงานด้านธรุการ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ นางสาวธนพร ฤทธิรักษ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.95/63

เสนอราคา 24,000 บาท ราคาจ้าง 24,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างศกึษาและพฒันางานวจิยัและนวตักรรม380,000 380,000 เฉพาะเจาะจง นางยวุรี อินนา นางยวุรี อินนา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.96/63

ด้านการจดัการสารเคมีของประเทศไทยฯ เสนอราคา 380,000 บาท ราคาจ้าง 380,000  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการระบบ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ หาเรือนพฒุ นายกิตติพงศ์ หาเรือนพฒุ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.97/63

สารสนเทศ เสนอราคา 27,000 บาท ราคาจ้าง 27,000  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 ซือ้วสัดสุ านกังาน (กระดาษ) 65,163 65,163 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.98/63

เสนอราคา 65,163 บาท ราคาซือ้ 65,163 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.99/63

เสนอราคา 10,000 บาท ราคาจ้าง 10,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ เอกสารประกอบ 46,400.55                 46,400.55                เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.100/63

การประชมุและบทคดัยอ่ ผลงานวชิาการ เสนอราคา 46,400.55 บาท ราคาจ้าง 46,400.55 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์จอภาพแบบ LCD36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส คอมพิวเตอร์ บริษัท เจ เอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.101/63

(เงินรายได้) เสนอราคา 36,000 บาท ราคาซือ้ 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2563

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือ
จ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชมุ

500.00 500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา ๕๐๐ บาท ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา ๕๐๐ บาท พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๓๖/๒๕๖๓    ลว. ๖ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

22,010.00 22,010.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง    เสนอ

ราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

นางสาวฐิตยาภรณ์  ศรีทอง    เสนอ

ราคา ๒๒,๐๑๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๓๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ช่ือหน่วยงาน......ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ไมมี่จดัซือ้จดัจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

16,270.00 16,270.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉกาจ  แมลงภูท่อง      เสนอราคา

 ๑๖,๒๗๐ บาท

นายฉกาจ  แมลงภูท่อง      เสนอราคา 

๑๖,๒๗๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๓๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร     เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธดา  เพชรบตุร     เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๓๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

10,400.00 10,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดาภา เพชรบตุร์     เสนอ

ราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

นางสาวชนิดาภา เพชรบตุร์     เสนอ

ราคา ๑๐,๔๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

10,630.00 10,630.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาลี ่ ตราช ู เสนอราคา ๑๐,๖๓๐

 บาท

นางสาลี ่ ตราช ู เสนอราคา ๑๐,๖๓๐ 

บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

9,000.00 9,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     เสนอราคา

 ๙,๐๐๐ บาท

นายเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั     เสนอราคา

 ๙,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวทิยา  มหา  เสนอราคา ๑๐,๕๐๐

 บาท

นายวทิยา  มหา  เสนอราคา ๑๐,๕๐๐ 

บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

13,640.00 13,640.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง      เสนอราคา

 ๑๓,๖๔๐ บาท

นายพงษ์พนัธ์  ทิมแตง       เสนอราคา 

๑๓,๖๔๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,500.00 20,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวนัฉัตร  ผลพิมาย       เสนอราคา

 ๒๐,๕๐๐ บาท

นายวนัฉัตร  ผลพิมาย        เสนอราคา

 ๒๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  นชุนาฎ      เสนอราคา

 ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาววนิดา  นชุนาฎ       เสนอราคา

 ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายทวชิ  ภูส่า่น   เสนอราคา 

๑๕,๐๐๐ บาท

นายทวชิ  ภูส่า่น   เสนอราคา ๑๕,๐๐๐

 บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

11,000.00 11,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ    เสนอราคา

 ๑๑,๐๐๐ บาท

นายปิยพชัร์  แสนสวุรรณ    เสนอราคา

 ๑๑,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

18,700.00 18,700.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุธศกัดิ ์ แสงหน ู      เสนอราคา

 ๑๘,๗๐๐ บาท

นายสทุธศกัดิ ์ แสงหน ู      เสนอราคา 

๑๘,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๔๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

10,500.00 10,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

นางสาวปทนัทิญา  กณุโฮง      เสนอ

ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  โมกผา      เสนอราคา

 ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาวรุ่งนภา  โมกผา      เสนอราคา 

๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

22,500.00 22,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ      เสนอ

ราคา ๒๒,๕๐๐ บาท

นางสาวสทุธิดา  สนนกิุจ      เสนอราคา

 ๒๒,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

21,200.00 21,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง     เสนอราคา

 ๒๑,๒๐๐ บาท

นายวสิทุธิพนัธุ์  ฉายแสง     เสนอราคา

 ๒๑,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๑๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

19,100.00 19,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    เสนอ

ราคา ๑๙,๑๐๐ บาท

นางอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั    เสนอราคา

 ๑๙,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปราญชลี  ผาทา      เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปราญชลี  ผาทา      เสนอราคา

 ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ      เสนอราคา

 ๒๐,๐๐๐ บาท

นายเกียรติศกัดิ ์ สขุกิจ      เสนอราคา 

๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัชนก  บญุดาราช    เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวขวญัชนก  บญุดาราช    เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวทิพาพร  ปราการพิลาศ  เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

8,500.00 8,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  เสนอ

ราคา ๘,๕๐๐ บาท

นางสาวปณุญาภา  เอ่ียมวจิิตร์  เสนอ

ราคา ๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๕๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

9,200.00 9,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  เสนอ

ราคา ๙,๒๐๐ บาท

นางสาวจิราพร  คณุดิลกภากร  เสนอ

ราคา ๙,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

8,500.00 8,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายภเูบศร  พนัธรักษ์ เสนอราคา 

๘,๕๐๐ บาท

นายภเูบศร  พนัธรักษ์ เสนอราคา 

๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

13,500.00 13,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์ เสนอ

ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

นางสาวสิวพิรรณ  สวุรรณรัตน์ เสนอ

ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

10,700.00 10,700.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม เสนอ

ราคา ๑๐,๗๐๐ บาท

นายชษัณศกัดิ ์ ธนพรพรหม เสนอราคา

 ๑๐,๗๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๒๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

21,800.00 21,800.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ   เสนอราคา

 ๒๑,๘๐๐ บาท

นางสาวอมุาพร  เธียรโชติ   เสนอราคา

 ๒๑,๘๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

18,500.00 18,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุเสนอ

ราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกลุเสนอ

ราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

14,820.00 14,820.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ทรงศร       เสนอราคา

 ๑๔,๘๒๐ บาท

นางสาววนิดา  ทรงศร       เสนอราคา 

๑๔,๘๒๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

18,500.00 18,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์  สารภ ี เสนอราคา 

๑๘,๕๐๐ บาท

นายสมรักษ์  สารภ ี เสนอราคา 

๑๘,๕๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๗/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๓ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

28,200.00 28,200.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์   เสนอราคา

 ๒๘,๒๐๐ บาท

นายธเนศ  วริิยะเมธานนท์   เสนอราคา

 ๒๘,๒๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๘/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๔ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี   เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวอริสา  สวุรรณวาสี   เสนอราคา

 ๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๖๙/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๕ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรยา  ป่ินแสง    เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวอรวรรยา  ป่ินแสง    เสนอราคา

 ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๗๐/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๖ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

12,100.00 12,100.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน       เสนอราคา

 ๑๒,๑๐๐ บาท

นางสาวอจัฉรา  ถ า้หิน       เสนอราคา 

๑๒,๑๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๗๑/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๗ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา       เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวชญาดา  โอบนิธิชา       เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๗๒/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓๘ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

15,000.00 15,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า       เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสาวศภุสิรา  บดุดีค า       เสนอ

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๗๓/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๓๙ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

20,000.00 20,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวนธษา  มลคลหตัถี     เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวนธษา  มลคลหตัถี     เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๗๔/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๔๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏบิตัิงาน

ของสว่นราชการ

10,000.00 10,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวปณุยานชุ  คณุปูธานินทร์

เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

นางสาวปณุยานชุ  คณุปูธานินทร์ 

เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมใน

งาน ไมเ่กินราคาที่

ก าหนดและตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของการจ้าง

งาน

บจ.พ.๑๗๕/๒๕๖๓    ลว. ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๔๑ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการอบรม

17,840.00 17,840.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา๑๗,๘๔๐ 

บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา๑๗,๘๔๐ 

บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๗๖/๒๕๖๓    ลว. ๒๖ 

ก.พ. ๒๕๖๓

๔๒ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

คอมพิวเตอร์ (หมกึเคร่ืองพิมพ์)

58,304.30 58,304.30  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ หรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั

 เสนอราคา ๕๘,๓๐๔.๓๐ บาท

บริษัท พีแอนด์เจ หรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั 

เสนอราคา ๕๘,๓๐๔.๓๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๗/๒๕๖๓       ลว. ๒๕ 

ก.พ. ๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง
ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ

วันที่  29  กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1 รายงานผลการพิจารณา 4,960.00                   4,960.00                  เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 4,960.00                                       ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 4,960.00                              มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/647

จ้างถ่ายเอกสาร (26 ก.พ. 63) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 รายงานผลการพิจารณา 4,173.00                   4,173.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,173.00                                       ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,173.00                              มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/666

จ้างซอ่มแอร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 รายงานผลการพิจารณา 4,173.00                   4,173.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,173.00                                       ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 4,173.00                              มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/667

จ้างซอ่มแอร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 รายงานผลการพิจารณา 500.00                      500.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 500.00                                          ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 500.00                                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/689

จ้างถ่ายเอกสาร (ประชมุ 3 มี.ค. 63) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่26 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างการศกึษาและพฒันาข้อเสนอฯ 300,000.00               300,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. ณฏัฐิญา  ค้าผล 300,000.00                                   นส. ณฏัฐิญา  ค้าผล 300,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 284/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 7,200.00                   7,200.00                  เฉพาะเจาะจง นางสรีุวรรณ์  สมแก้ว 7,200.00                                       นางสรีุวรรณ์  สมแก้ว 7,200.00                              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 285/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลูยา 78,000.00                 78,000.00                เฉพาะเจาะจง นส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                                     นส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 286/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

8 จ้างการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ 300,000.00               300,000.00              เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัมหิดล 300,000.00                                   มหาวทิยาลยัมหิดล 300,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 287/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างการทบทวนวรรณกรรมและจดัท าข้อมลู 200,000.00               200,000.00              เฉพาะเจาะจง มลูนิธิเพ่ือการประเมินเทคโนโลยี่ 200,000.00                                   มลูนิธิเพ่ือการประเมินเทคโนโลยี่ 200,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 288/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างการพฒันาแนวทางการประเมินฯ 120,000.00               120,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. ศิริตรี  สทุธจิตต์ 120,000.00                                   นส. ศิริตรี  สทุธจิตต์ 120,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 286/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างจดัท ารูปแบบการพฒันาการเรียน 500,000.00               500,000.00              เฉพาะเจาะจง สภาเภสชักรรม 500,000.00                                   สภาเภสชักรรม 500,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 290/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่6 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนกังาน 8,000.00                   8,000.00                  เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกลุ 8,000.00                                       นายวรโชติ จนัทราสกลุ 8,000.00                              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 295/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างการติดตามประเมินการบรูณาการฯ 500,000.00               500,000.00              เฉพาะเจาะจง สภาการพยาบาล 500,000.00                                   สภาการพยาบาล 500,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 296/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างจดัท าและปรับปรุงกรองรายการยา 250,000.00               250,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอภโิชติ  โซเ่งิน 250,000.00                                   นายอภโิชติ  โซเ่งิน 250,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 297/2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างศกึษาข้อมลูการสง่สริมการใช้ยา 100,000.00               100,000.00              เฉพาะเจาะจง นายทอง บญูยศ 100,000.00                                   นายทอง บญูยศ 100,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 298/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างจดัท าข้อมลูสรุปผลแบบส ารวจฯ 60,000.00                 60,000.00                เฉพาะเจาะจง นส. สมหฦญิง พุม่ทอง 60,000.00                                     นส. สมหฦญิง พุม่ทอง 60,000.00                            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 299/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือปรับปรุงฯ 200,000.00               200,000.00              เฉพาะเจาะจง นส.ศิรินนภา  ศรีสมพงษ์ 200,000.00                                   นส.ศิรินนภา  ศรีสมพงษ์ 200,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 300/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือบนัทกึข้อมลู 12,000.00                 12,000.00                เฉพาะเจาะจง นายพีระเดช  เสมอเชือ้ 12,000.00                                     นายพีระเดช  เสมอเชือ้ 12,000.00                            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 301/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือทบทวนฯ 30,000.00                 30,000.00                เฉพาะเจาะจง นส. กาญจนา  อ่ิมศิลป์ 30,000.00                                     นส. กาญจนา  อ่ิมศิลป์ 30,000.00                            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 302/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างจดัพิมพ์และออกแบบรูปเลม่ 220,000.00               220,000.00              เฉพาะเจาะจง นส. สมัพนัธ์จิตร ภกัดีนอก 220,000.00                                   นส. สมัพนัธ์จิตร ภกัดีนอก 220,000.00                          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 303/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

21 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือทบทวนฯ 20,000.00                 20,000.00                เฉพาะเจาะจง นส. ศิราวรรณ  ธรรมชาติ 20,000.00                                     นส. ศิราวรรณ  ธรรมชาติ 20,000.00                            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 304/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างด าเนินการตามกระบวนการจดัการฯ 40,000.00                 40,000.00                เฉพาะเจาะจง นางใจพกั บญุคิว้ 40,000.00                                     นางใจพกั บญุคิว้ 40,000.00                            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 314/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่27 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างบคุคลนอกเพ่ือจดัเก็บเอกสารค าขอฯ 40,000.00                 40,000.00                เฉพาะเจาะจง นส. สมุณฑา  เมืองแก้ว 40,000.00                                     นส. สมุณฑา  เมืองแก้ว 40,000.00                            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย 315/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่27 ก.พ. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้ยางรถยนต์ นง5194,นง6869 24,000.00 24,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 24,000.00 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 24,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 7/2563 ลว.4 กมุภาพนัธ์ 

2563

2 จ้างท าตรายาง 21 รายการ 3,060.00 3,060.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 3,060.00 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 3,060.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 88/2563 ลว.18 กมุภาพนัธ์ 

2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 

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

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

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์

ทะเบยีน นง 5194 นนทบรีุ

23,500.00 23,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 23,500.00 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 23,500.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 89/2563 ลว.19 กมุภาพนัธ์ 

2563

4 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ เลข

ครุภณัฑ์ ต.4/51 อ.

8,560.00 8,560.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์แอร์ เซอวสิ 8,560.00 ร้าน ฐาปนีย์แอร์ เซอวสิ 8,560.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 91/2563 ลว.20 กมุภาพนัธ์ 

2563

5 จ้างเหมาตรวจสอบติดตาม 

สรุปผลและจดัท ารายงานสถิติ

การสัง่จา่ยกญัชาทาง

การแพทย์และสรุปข้อมลูการ

รายงานประสิทธิผลและความ

ปลอดภยัจากการใช้กญัชาทาง

การแพทย์ (กิจกรรมที่7)

100,000.00 100,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางกลุนาถ  ปทมุสตูิ 100,000.00 นางกลุนาถ  ปทมุสตูิ 100,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 90/2563 ลว.24 กมุภาพนัธ์ 

2563

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างถ่ายเอกสาร 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.338/63            5 

กมุภาพนัธ์  2563

2 จ้างถ่ายเอกสาร 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 4,400 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 4,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.339/63            5 

กมุภาพนัธ์  2563

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…กุมภำพันธ์.........2563................................

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

วันที่......3.....เดือน….เมษำยน................พ.ศ...2563.................

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง เฉพาะเจาะจง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง ยกเลิกไมมี่การจ้าง

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.340/63            5 

กมุภาพนัธ์  2563

4 จ้างรถตู้ 13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 13,200 นายกรณยั พิมพสรุกะ 13,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.341/63            11 

กมุภาพนัธ์  2563

5 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,621.50 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,621.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.342/63            14 

กมุภาพนัธ์  2563

6 จ้างรถตู้ 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 4,400 นายกรณยั พิมพสรุกะ 4,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.343/63            18 

กมุภาพนัธ์  2563

7 จ้างซอ่มเคร่ืองพิมพ์ 16,500 16,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเอส 16500 ร้านเจเอส 16500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.344/63            18 

กมุภาพนัธ์  2563

8
จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง(นง

6623)
1,700.23 1,700.23 เฉพาะเจาะจง สยามพระราม5 1,700.23 สยามพระราม5 1,700.23

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.345/63            18 

กมุภาพนัธ์  2563

9 จ้างแปลเอกสาร 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วษัวรรณ อภรัิกษ์ขิตกาล 13,000 น.ส.วษัวรรณ อภรัิกษ์ขิตกาล 13,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.346/63            19 

กมุภาพนัธ์  2563

10 จ้างถ่ายเอกสาร 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.347/63            19 

กมุภาพนัธ์  2563

11 จ้างรถตู้ 4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง นางสายฝน ศริธนะ 4,980 นางสายฝน ศริธนะ 4,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.348/63            19 

กมุภาพนัธ์  2563

12 จ้างซอ่มตู้แชใ่นห้องปฏบิตัิการ 37,450 37,450 เฉพาะเจาะจง บ.Electrice 37,450 บ.Electrice 37,450

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.349/63            25 

กมุภาพนัธ์  2563

13 จ้างถ่ายเอกสาร 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 4,800 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 4,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.350/63            25 

กมุภาพนัธ์  2563

14 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชยามร วสศุภุชยั 11,000.00 น.ส.ชยามร วสศุภุชยั 11,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.351/63            26 

กมุภาพนัธ์  2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

15 จ้างซอ่มรถตู้ (นจ1282) 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 66,000.00 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 66,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.352/63            26 

กมุภาพนัธ์  2563

16 จ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000.00 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 1,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.353/63            26 

กมุภาพนัธ์  2563

17 จ้างรถตู้ 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง นายก าธร โตใหญ่ 2,800 นายก าธร โตใหญ่ 2,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

 บจ.อ.354/63            26 

กมุภาพนัธ์  2563

24 ซือ้วสัดคุอมฯ 36,594 36,594 เฉพาะเจาะจง มิสเตอร์อิง้ค์ 36,594 มิสเตอร์อิง้ค์ 36,594

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.26/63         5 

กมุภาพนัธ์ 2563

25 ซือ้กลอ่งจดัเก็บเอกสาร 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพคลงั 9,309.00 บ.กรุงเทพคลงั 9,309.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.27/63         20 

กมุภาพนัธ์ 2563

26 ซือ้วสัดคุอมฯ 82,720 82,720 เฉพาะเจาะจง วบิลูกิจ 82,720 วบิลูกิจ 82,720

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.28/63         24 

กมุภาพนัธ์ 2563

27 ซือ้วสัดสุ านกังาน 67,673.22 67,673.22 เฉพาะเจาะจง กิจทวทีรัพย์ 67,673.22 กิจทวทีรัพย์ 67,673.22

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

     บซ.อ.29/63         24 

กมุภาพนัธ์ 2563

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือ
จ้ำง

1 จ้างเหมารถตู้ 7,500                                                7,500 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 7,500                                            นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 7,500                                   
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.187/63 ลว 18 ก.พ. 63

วันที่     29     เดือน     กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้างเหมารถบสั 30,000                                            30,000 เฉพาะเจาะจง บจก.คณายนต์ เบสท์ แทรเวลิ เซอร์วสิ 30,000                                          บจก.คณายนต์ เบสท์ แทรเวลิ เซอร์วสิ 30,000                                 
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.188/63 ลว 18 ก.พ. 63

3
จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศดา่น

อาหารและยา
27,392                                            27,392 เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 27,392                                          ร้านฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 27,392                                 

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.190/63 ลว 18 ก.พ. 63

4
จ้างติดตัง้ตาข่ายกนันกดา่นแม่

สาย
6,000                                                6,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 6,000                                            นายพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 6,000                                   

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด. 191/63 ลว 24 ก.พ. 63

5
จ้างซอ่มแซมตู้คอนเทนเนอร์ 

ดา่นสะเดา
18,398                                            18,398 เฉพาะเจาะจง บอยการชา่ง 18,398                                          บอยการชา่ง 18,398                                 

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด. 193/63 ลว 27 ก.พ. 63

6
ซอ่มแซมเคร่ืองปรับอากาศ

ส านกัดา่นอาหารและยา
10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์แอร์เซอร์วสิ 10,486.00 ร้าน ฐาปนีย์แอร์เซอร์วสิ 10,486.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

         บจด.186/63        วนัที ่24

 ก.พ. 63

7 ซอ่มรถยนต์ บน 3918 9,571.15 9,571.15 เฉพาะเจาะจง บจก.อเมริกนัมอเตอร์ 9,571.15 บจก.อเมริกนัมอเตอร์ 9,571.15
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

         บจด.192/63         วนัที ่

24 ก.พ. 63

8
ซือ้ชดุน า้ยาตรวจสอบยาฆ่า

แมลง-สารพิษตกค้าง "จีที"
142,738.00 142,738.00 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 142,738.00 ห้างจีทีพาณิชย์ 142,738.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บซ.ด.16/63 ลว 14 ก.พ. 63

9

จ้างซอ่มตู้ดดูไอสารเคมีดา่น

อาหารและยาแมส่าย 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วสิ 

จ ากดั 8,025.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วสิ จ ากดั

8,025.00
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจ.ด.189/63 ลว 18 ก.พ. 63

10
ซือ้ชดุตรวจสอบสาร     แอฟลา

ทอกซิน
7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี ้จ ากดั 7,490.00 บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี ้จ ากดั 7,490.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บซ.ด.15/63 ลว 14 ก.พ. 63

11 ซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์ 14,862.30 14,862.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทีทีไนนทิไนน 14,862.30 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทีทีไนนทิไนน 14,862.30
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บซ.ด.14/63 ลว 14 ก.พ. 63

12
ซือ้อ่างน า้ควบคมุอณุหภมิู 

(water bath)
162,640.00 162,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 162,640.00 บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 162,640.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บซ.ด.17/63 ลว 26 ก.พ. 63



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

๑
เหมาปฏบิตัิงานของกลุม่

สือ่สารองค์กร
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายก้องภพ  แก้วประภา ๖๐,๐๐๐.๐๐ นายก้องภพ  แก้วประภา ๖๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๗๕/๒๕๖๓    วนัที ่

๕/๒/๒๕๖๓

๒
จ้างออกแบบและผลิตใบ

ประกาศนียบตัร
๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว ปาณิสรา  กณัเกตุ ๑๓,๐๐๐.๐๐ นางสาว ปาณิสรา  กณัเกตุ ๑๓,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๗๖/๒๕๖๓    วนัที ่

๕/๒/๒๕๖๓

๓ ซอ่มท าสีตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  เรืองมาก ๙,๐๐๐.๐๐ นายพงศกร  เรืองมาก ๙,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๗๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๕/๒/๒๕๖๓

๔
จ้างจดัท ากระเป๋าเอกสาร ผ้า

ยีนส์2หู
๒๐,๘๘๐.๐๐ ๒๐,๘๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. เจ.เจ.แบคอินดสัตรี ๒๐,๘๘๐.๐๐ บจก. เจ.เจ.แบคอินดสัตรี ๒๐,๘๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๗๘/๒๕๖๓    วนัที ่

๗/๒/๒๕๖๓

๕ ซอ่มครุภณัฑ์กล้องถ่ายรูป ๗,๙๖๐.๘๐ ๗,๙๖๐.๘๐ เฉพาะเจาะจง บจก. พีเค จเูนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ๗,๙๖๐.๘๐ บจก. พีเค จเูนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ๗,๙๖๐.๘๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๗๙/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๓/๒/๒๕๖๓

๖
ผลิต รือ้ถอนและติดตัง้พระ

บรมฉายาลกัษณ์
๑๕,๕๑๕.๐๐ ๑๕,๕๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บจก. เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอด์

เซอร์วสิ
๑๕,๕๑๕.๐๐ บจก. เอส.ดี.พี.12 ซพัพลายแอด์เซอร์วสิ ๑๕,๕๑๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

   บจ.พศ. ๘๐/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๔/๒/๒๕๖๓

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกมุภาพนัธ์...๒๕๖๓......

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

วนัที่…๒๖...เดือน…กมุภาพนัธ์...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๗ กระดาษถ่ายเอกสาร ๑๘,๖๑๘.๐๐ ๑๘,๖๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั ๑๘,๖๑๘.๐๐ บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั ๑๘,๖๑๘.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.พศ. ๕/๒๕๖๓    วนัที ่๓/

๒/๒๕๖๓

๘ โต๊ะท างานผู้บริหาร ๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยพฒันาครุภณัฑ์ ๒๙,๐๐๐.๐๐ บจก.ไทยพฒันาครุภณัฑ์ ๒๙,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.พศ. ๖/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๘/๒/๒๕๖๓

๙ วสัดทุีใ่ช้กบัคอมพิวเตอร์ ๑๐๔,๕๗๕.๐๐ ๑๐๔,๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง พี เอ็ม เอ็น ซพัพลายแอนด์เซอร์วสิ ๑๐๔,๕๗๕.๐๐ พี เอ็ม เอ็น ซพัพลายแอนด์เซอร์วสิ ๑๐๔,๕๗๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

    บซ.พศ. ๗/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๔/๒/๒๕๖๓

๑๐
ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวทาง

สือ่โทรทศัน์ วทิย ุและออนไลน์
๒,๖๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๖๒,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๒,๓๘๘,๒๔๐.๐๐ บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๒,๓๘๘,๒๔๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

และเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

   สญัญาที ่๒๑/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๕/๐๑/๒๕๖๓

๑๑ โครงการชมุชนกญัชาปลอดภยั ๔,๒๕๙,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๕๙,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บจก.นารา ซีซเท็ม ๔,๑๖๙,๕๕๕.๐๐ บจก.นารา ซีซเท็ม ๔,๑๖๙,๕๕๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

และเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

   สญัญาที ่๒๒/๒๕๖๓    วนัที ่

๓๑/๐๑/๒๕๖๓

๑๒
โครงการเตือนภยัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๑,๘๐๐,๘๑๐.๐๐ บจก.โนวาอินเตอร์แอ็ด ๑,๘๐๐,๘๑๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

และเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

   สญัญาที ่๒๓/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๔/๐๑/๒๕๖๓



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๓
โครงการเครือข่ายชมุชนร่วมใจ 

ป้องกนัภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพ
๕,๔๑๙,๑๗๐.๐๐ ๕,๔๑๙,๑๗๐.๐๐ ประกวดราคา บจก. ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย ๕,๒๙๖,๕๐๐.๐๐ บจก. ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย ๕,๒๙๖,๕๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

และเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาโดยได้

คะแนนรวมสงูสดุ

   สญัญาที ่๒๓/๒๕๖๓    วนัที ่

๔/๐๒/๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ านกังานฯ (จ านวน 12 รายการ)15,765.38 15,765.38 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 15,765.38 ร้านคุ้มแก้ว 15,765.38  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.9/2563 ลว.27 กพ.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 ซือ้วสัดสุ านกังานฯ (หมกึพิมพ์) 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 14,766.00 บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 14,766.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.10/2563 ลว.28 กพ.63

คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

3 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,600.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,600.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.51/2563 ลว.5 กพ.63

จ.นครสวรรค์ วนัที ่11-14 กพ.63 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

4 จดัจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 9,500.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 9,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.52/2563 ลว.5 กพ.63

จ.พิจิตร วนัที ่17-21 กพ.63 คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 4 มีนำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (หมกึปริน้

เตอร์)

36,711.70                 36,711.70                เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั 36,711.70                                     บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั 36,711.70                            ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 6/2563

ลว. 13 กมุภาพนัธ์ 2563

2 จ้างท าตรายางและแผ่นป้าย

ต าแหน่งสีทองเหลือง

4,790.00                   4,790.00                  เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 4,790.00                                       ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 4,790.00                              ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 100/2563

ลว. 6 กมุภาพนัธ์ 2563

3 จ้างท าเอกสารประกอบการ

อบรมเชิงปฏบิตัิการ

9,400.00                   9,400.00                  เฉพาะเจาะจง สามชยั 2017 9,400.00                                       สามชยั 2017 9,400.00                              ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 101/2563

ลว. 20 กมุภาพนัธ์ 2563

4 จ้างท าเอกสารประชาสมัพนัธ์

แจ้งเตือนตอ่อายใุบรับจดแจ้ง

เคร่ืองส าอาง

15,343.80                 15,343.80                เฉพาะเจาะจง สามชยั 2017 15,343.80 สามชยั 2017 15,343.80 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 102/2563

ลว. 20 กมุภาพนัธ์ 2563

5 จ้างเหมาส ารวจและให้

ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ

100,000.00               100,000.00              เฉพาะเจาะจง อ.สมลกัษณ์ 100,000.00 อ.สมลกัษณ์ 100,000.00 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 103/2563

ลว. 26 กมุภาพนัธ์ 2563

6 จ้างท าคลิปวดีีโอความรู้ เร่ือง

ความรู้การจดัท าสถานทีผ่ลิตฯ

400,000.00               400,000.00              เฉพาะเจาะจง โนวาอินเตอร์เอ็ด 400,000.00 โนวาอินเตอร์เอ็ด 400,000.00 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 104/2563

ลว. 26 กมุภาพนัธ์ 2563

7 จ้างวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ทาง

ห้องปฏบิตัิการ

102,720.00               102,720.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ปฐวนิ 102,720.00 บริษัท ปฐวนิ 102,720.00 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 105/2563

ลว. 26 กมุภาพนัธ์ 2563

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

(ช่ือหน่วยงำน)..กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ ......28.... เดือน ..กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

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

วันที่   28   เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน 3,500.00                   35,000.00                เฉพาะเจาะจง นส.เกศินี  กระสา นส.เกศินี  กระสา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังานใบสัง่จ้าง เลขที ่

กลุม่ก าหนดมาตรฐานวตัถุ  = 35,000 บาท  = 35,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณบจ.ว. 54/63 ลว. 12 กพ.63

อนัตราย 15 กพ. - เมย.63

2 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 10 รายการ 33,881.55                 33,881.55                เฉพาะเจาะจง ร้านกิจทวทีรัพย์ ร้านกิจทวทีรัพย์  - ราคาในวงเงินงบประมาณใบสัง่ซือ้ เลขที ่

 =  33,881.55 บาท  =  33,881.55 บาท  - บริการ รวดเร็ว บซ.ว. 4/63 ลว. 17 กพ.63

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือ
จ้ำง

1

2

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

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

วันที่   28   เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน.....กุมภำพันธ์ 2563...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.)......

วันที่...29.....เดือน...กุมภำพันธ์..พ.ศ....2563...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างจดัท าข้อมลูการติดตาม

ประเมินผลด้านการอนญุาต

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ

54,900.- บาท 54,900.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชยาภา ไชยศรี

ราคาทีเ่สนอ 54,900.- บาท

นางสาวชยาภา ไชยศรี

ราคาทีจ้่าง 54,900.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 109/2563

14 ก.พ.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

กองผลิตภัณฑ์สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร

วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เดือน กุมภำพันธ์ 2563 ไม่มีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง


