
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 เชา่รถตู้ 2,000 บาท 2,000/1 วนั เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บาท นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 2,000 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/465

ลงวนัที ่15 พ.ย. 62

2 จ้างท าเอกสาร 1,393.57 บาท 1,393.57 บาท เฉพาะเจาะจง วส ุก๊อฟปี ้1995 1,393.57 บาท วส ุก๊อฟปี ้1995 1,393.57 บาท มีคณุภาพและบริการดี บนัทกึข้อความ ที ่สธ 1014/473

ลงวนัที ่19 พ.ย. 62

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 3,500.-บาท 3,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 3,500.-บาท ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 3,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 65/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างปฏบิตัิงาน สล. 120,000.-บาท 120,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางทิพยา ตัง้สิริสงวน 120,000.-บาท นางทิพยา ตัง้สิริสงวน 120,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 66/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่7 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มตรวจสอบภำยใน

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

ไม่มีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในเดือนพฤศจิกำยน 2562 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562             แบบ สชร.1 

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

วันที่ 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 6 ธันวำคม 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้างปฏบิตัิงานฝ่ายการคลงั 18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ภทัร์ชิมา พรหมมาศ 18,000.-บาท น.ส.พิมพ์ภทัร์ชิมา พรหมมาศ 18,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 67/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 ซอ่มราวกนัราวสแตนเลส 6,420.-บาท 6,420.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 6,420.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 6,420.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 68/2563

ทางเดินผู้บริหาร อาคาร 2,4 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่11 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 ซอ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 8,800.-บาท 8,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 8,800.-บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 8,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 69/2563

นง - 8115 นบ. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างท าตาข่ายป้องกนันกพิราบ 54,024.30 บาท 54,024.30 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซป เอ็นไวรอน 54,024.30 บาท บริษัท แอคเซป เอ็นไวรอน 54,024.30 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 70/2563

เมนท์ จ ากดั เมนท์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างปรับปรุงลานดินทีจอดรถ 20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 20,000.-บาท นายพงศกร เรืองมาก 20,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 71/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 ซอ่มประตหูน้าห้อง 11,000.-บาท 11,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 11,000.-บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 11,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 72/2563

รองเลขาธิการ 3 จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 รือ้ฝ้าเพดานห้องประชมุมลูนิธิ 15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 15,000.-บาท นายพงศกร เรืองมาก 15,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 73/2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่2 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างท าของทีร่ะลกึการจดังาน 139,100.-บาท 139,100.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.พรีเม่ียม กรุ๊ป 139,100.-บาท บริษัท พี.เอ็ม.พรีเม่ียม กรุ๊ป 139,100.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 74/2563

วนัคล้ายวนัสถาปนา 45 ปี อย. จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างเชา่เต็นท์ เก้าอี ้และอปุกรณ์ 102,000.-บาท 102,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายประพนธ์ ยิม้ขลิบ 102,000.-บาท นายประพนธ์ ยิม้ขลิบ 102,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 75/2563

ส าหรับพิธีสงฆ์ การจดังานวนั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 พ.ย. 2562

คล้ายวนัสถาปนา ครบรอบ 45 ภายในวงเงินงบ

ปี อย. ประมาณ

12 จ้างจดัตกแตง่ซุม่ การจดังาน 20,900.-บาท 20,900.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นิภาพร  บรรจบราช 20,900.-บาท น.ส.นิภาพร  บรรจบราช 20,900.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 76/2563

วนัคล้ายวนัสถาปนา 45 ปี อย. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ 2 รายการ 307,500.-บาท 307,500.-บาท เฉพาะเจาะจง 307,500.-บาท 307,500.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 77/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 ซือ้ต้นไม้และดินผสม 44,750.-บาท 44,750.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 44,750.-บาท นายพงศกร เรืองมาก 44,750.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 6/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่12 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 ซือ้โทรทศัน์ ยีห้่อ LG ฯ 82,000.-บาท 82,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 82,000.-บาท นายพงศกร เรืองมาก 82,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 7/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่12 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 ซือ้ต้นไม้ จ านวน 2 รายการ 10,950.-บาท 10,950.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นิภาพร  บรรจงราช 10,950.-บาท น.ส.นิภาพร  บรรจงราช 10,950.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 8/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 พ.ย. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 ซือ้ครุภณัฑ์โต๊ะท างาน 1 ตวั 5,856.-บาท 5,856.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จ ากดั 5,856.-บาท บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จ ากดั 5,856.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 9/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 ซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองท าลายเอกสาร 6,634.-บาท 6,634.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊อกคิวซิส 6,634.-บาท บริษัท ด๊อกคิวซิส 6,634.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 10/2563

1 เคร่ือง (ไทยแลนด์) จ ากดั (ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินทีจ่ะ หมายเหตทุีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่แผนปฏบิตัิการ 7,652.67                    7,652.67                   เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.36/63

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์ฯ เสนอราคา 7,652.64 บาท ราคาจ้าง 7,652.64 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 6 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างซอ่มเดินสายโทรศพัท์ 6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก นายพงศกร เรืองมาก โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.37/63

เสนอราคา 6,900 บาท ราคาจ้าง 6,900 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่ 7 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างพิมพ์วารสารอาหารและยา ประจ าปี 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์น ทบู ีพบัลิสช่ิง จ ากดั บริษัท บอร์น ทบู ีพบัลิสช่ิง จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.38/63

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน พฤศจิกายน 2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

พ.ศ.2563 เสนอราคา 480,000 บาท ราคาจ้าง 480,000  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่12 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 ซือ้หนงัสืออ้างอิง 64,962 64,962 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.39/63

เสนอราคา 64,962 บาท ราคาซือ้ 64,962 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่12 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 ซือ้วสัดสุ านกังาน 45,201.08                  45,201.08                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.40/63

เสนอราคา 45,201.08 บาท ราคาซือ้ 45,201.08 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่14 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ผลิตเอกสาร 4,322.80                    4,322.80                   เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.41/63

(ตอ่กรรมาธิการวสิามญั) เสนอราคา 4,322.80 บาท ราคาจ้าง 4,322.80 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่14 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ผลิตเอกสาร 12,043.92                  12,043.92                 เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.42/63

(ตอ่คณะกรรมาธิการวสิามญั) เสนอราคา 12,043.92 บาท ราคาจ้าง 12,043.92 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่14 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 ซือ้หนงัสืออ้างอิง 82,960 82,960 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอกเคมาร์ท หจก.บางกอกเคมาร์ท โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.43/63

เสนอราคา 82,960 บาท ราคาจ้าง 82,960 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่14 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ประกอบการ 10,066.56                  10,066.56                 เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.44/63

อบรมหลกัสตูร ระบบ ISOฯ เสนอราคา 10,066.56 บาท ราคาจ้าง 10,066.56 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่18 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 33,600 33,600 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.45/63

เสนอราคา 33,600 บาท ราคาจ้าง 33,600 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่19 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ประกอบการ 2,696.40                    2,696.40                   เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.46/63

ชีแ้จงตอ่คณะอนกุรรมาธิการฯ เสนอราคา 2,696.40 บาท ราคาจ้าง 2,696.40 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่27 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ประกอบการ 14,181.78                  14,181.78                 เฉพาะเจาะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.47/63

ชีแ้จงตอ่คณะอนกุรรมาธิการฯ เสนอราคา 14,181.78 บาท ราคาจ้าง 14,181.78 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที ่28 พฤศจิกายน 2562

ของพสัดทุีเ่ป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจดัจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชมุ

1,959.20 1,959.20  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา 

๑,๙๕๙.๒๐ บาท

ร้านก็อปปี ้ปริน้  เสนอราคา

 ๑,๙๕๙.๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๔๕/๒๕๖๓      ลว. ๒๑ พ.ย.

 ๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 รวบรวมข้อมลูรายงานการติดตามฯ 46,470.00                  46,470.00                 เฉพาะเจาะจง นายก าชยั ไววอ่ง 46,470.00                          นายก าชยั ไววอ่ง 46,470.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 86/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างเพ่ือปฏบิตัิหน้าทีป่ระสานงานฯ 30,750.00                  30,750.00                 เฉพาะเจาะจง นส. ทิพวรรณ  พลโคตร 30,750.00                          นส. ทิพวรรณ  พลโคตร 30,750.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 87/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปฏบิตัิงานประสาน/เตรียมการติดตามฯ 37,710.00                  37,710.00                 เฉพาะเจาะจง นส. พรทิพย์  ศากรณ์ 37,710.00                          นส. พรทิพย์  ศากรณ์ 37,710.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 88/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปฏบิตัิงานรงบรวมและตรวจสอบข้อมลู 33,660.00                  33,660.00                 เฉพาะเจาะจง อรวรรณ วงษา 33,660.00                          อรวรรณ วงษา 33,660.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 89/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ไมมี่จดัซือ้จดัจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

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

วนัที ่๕ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วันที่  30  พฤศจิกำยน 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือตรวจประเมิน GMP 87,678.00                  87,678.00                 เฉพาะเจาะจง นส. มนสัสว ีเหลีย่มสมบตัิ 87,678.00                          นส. มนสัสว ีเหลีย่มสมบตัิ 87,678.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 90/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างเพ่ือปฏบิตัิหน้าทีพ่ฒันาสถาน 210,000.00                210,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวนัชยั  โกมลกวนิ 210,000.00                        นายวนัชยั  โกมลกวนิ 210,000.00                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 91/2563

ประกอบการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างรงบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบและบนัทกึ 28,830.00                  28,830.00                 เฉพาะเจาะจง นายธนพล แก้วประสิทธ์ิ 28,830.00                          นายธนพล แก้วประสิทธ์ิ 28,830.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 92/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างประสานงานและตรวจผลประเมินฯ 31,290.00                  31,290.00                 เฉพาะเจาะจง นส. อรนทยั  ศิริประเสริฐ 31,290.00                          นส. อรนทยั  ศิริประเสริฐ 31,290.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 93/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างจดัท าเอกสารเก่ียวกบังาน 29,640.00                  29,640.00                 เฉพาะเจาะจง นส. ชนนิกานต์  แสนแก้ว 29,640.00                          นส. ชนนิกานต์  แสนแก้ว 29,640.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 94/2563

สนบัสนนุฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างตรวจสอบความครบถ้วน 29,430.00                  29,430.00                 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล  อาภาสนุนัท์ 29,430.00                          นายธีรพล  อาภาสนุนัท์ 29,430.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 95/2563

บนัทกึข้อมลู เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างให้ค าแนะน ากบัผู้ประกอบการฯ 60,750.00                  60,750.00                 เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  ขวญัม่ิง 60,750.00                          นางวราภรณ์  ขวญัม่ิง 60,750.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 96/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารฯ 61,050.00                  61,050.00                 เฉพาะเจาะจง นส. ธญัณรัญญ์ พิมพิไสย 61,050.00                          นส. ธญัณรัญญ์ พิมพิไสย 61,050.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 97/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างให้ค าแนะน ากบัผู้ประกอบการฯ 60,750.00                  60,750.00                 เฉพาะเจาะจง นายสภุกรรณ จนัทวงษ์ 60,750.00                          นายสภุกรรณ จนัทวงษ์ 60,750.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 98/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างเก็บข้อมลู และจดัท าบนัทกึการตรวจฯ 57,750.00                  57,750.00                 เฉพาะเจาะจง นส. วรัทยา  พลสวสัดิว์านิชย์ 57,750.00                          นส. วรัทยา  พลสวสัดิว์านิชย์ 57,750.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 99/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างประสาน ติดตาม ตรวจสอบข้อมลู 33,336.00                  33,336.00                 เฉพาะเจาะจง นส. ชญานิษฐ์ มาแพ 33,336.00                          นส. ชญานิษฐ์ มาแพ 33,336.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 100/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างด าเนินการติดตาม ตรวจสอบเอกสารฯ 44,685.00                  44,685.00                 เฉพาะเจาะจง นส. วาสนา  กระจกทอง 44,685.00                          นส. วาสนา  กระจกทอง 44,685.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 101/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จ้างด าเนินการตามแผนเฝ้าระวงั 56,255.00                  56,255.00                 เฉพาะเจาะจง นายศรีพงษ์  สิริเสรีกลุ 56,255.00                          นายศรีพงษ์  สิริเสรีกลุ 56,255.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 102/2563

ผลิตภณัฑ์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จ้างปฏบิตัิงานด้านการรวบรวมฯ 45,600.00                  45,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติคณุ  ข าแก้ว 45,600.00                          นายเกียรติคณุ  ข าแก้ว 45,600.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 103/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างปฏบิตัิงานด้านการรับค าขอ 62,310.00                  62,310.00                 เฉพาะเจาะจง นส. นราวดี  จินากลุ 62,310.00                          นส. นราวดี  จินากลุ 62,310.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 104/2563

พิจารณาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลู 78,000.00                  78,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายจารุต  สงครามสงค์ 78,000.00                          นายจารุต  สงครามสงค์ 78,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 105/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างจดัท าข้อมลูและเอกสารเพ่ือฯ 43,500.00                  43,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายธนวชิญ์  อณัณ์วนิช 43,500.00                          นายธนวชิญ์  อณัณ์วนิช 43,500.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 106/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างจดัท าข้อมลูประกอบการฯ 78,000.00                  78,000.00                 เฉพาะเจาะจง นส. วรกานดา เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                          นส. วรกานดา เอือ้จรัสพนัธุ์ 78,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 107/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างจดัท าหนงัสือเวยีนและเอกสารฯ 14,000.00                  14,000.00                 เฉพาะเจาะจง นส. ชนตัถา  สวุรรณสินธุ์ 14,000.00                          นส. ชนตัถา  สวุรรณสินธุ์ 14,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 108/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างรวบรวมข้อมลูรายละเอียด 200,000.00                200,000.00               เฉพาะเจาะจง นส. นพวรรณ บวัตมู 200,000.00                        นส. นพวรรณ บวัตมู 200,000.00                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 109/2563

สถานประกอบการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างเหมาประสานงานเตรียมการติดตามฯ 100,000.00                100,000.00               เฉพาะเจาะจง นส. สธุาทิพย์  แพง่สภา 100,000.00                        นส. สธุาทิพย์  แพง่สภา 100,000.00                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 110/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างวเิคราะห์ข้อมลูของสถานประกอบการฯ 300,000.00                300,000.00               เฉพาะเจาะจง นส. ก่ิงรว ี โสดยิม้ 300,000.00                        นส. ก่ิงรว ี โสดยิม้ 300,000.00                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 111/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่14 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินข้อมลู 78,000.00                  78,000.00                 เฉพาะเจาะจง นส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                          นส. ป่ินลกัษณ์  วงศ์ดิลกวฒัน์ 78,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 112/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่15 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 จ้างรวบรวมและวเิคราะห์หลกัเกณฑ์ฯ 450,000.00                450,000.00               เฉพาะเจาะจง ภญ. ประภสัสร ธนะผลเลิศ 450,000.00                        ภญ. ประภสัสร ธนะผลเลิศ 450,000.00                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 113/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 พ.ย. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างบคุคลภายนอกเพ่ือรับ-สง่เอกสาร 27,000.00                  27,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์  ศิริสมพนัธ์ 27,000.00                          นายชินวฒัน์  ศิริสมพนัธ์ 27,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 114/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่18 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 จ้างด าเนินงานประสานและจดัท ากฏหมายฯ 45,000.00                  45,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายชลดรงค์ วงษ์พรวน 45,000.00                          นายชลดรงค์ วงษ์พรวน 45,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 115/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จ้างด าเนินการรวบรวมประสานงานฯ 28,500.00                  28,500.00                 เฉพาะเจาะจง นส. เพ็ญศิริ กิจสนัติภาพ 28,500.00                          นส. เพ็ญศิริ กิจสนัติภาพ 28,500.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 116/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างด าเนินการรวบรวมประสานงานฯ 31,140.00                  31,140.00                 เฉพาะเจาะจง นายมารุต  อาจฤทธ์ิ 31,140.00                          นายมารุต  อาจฤทธ์ิ 31,140.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 117/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จ้างเพ่ือปฏบิตัิหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู 29,205.00                  29,205.00                 เฉพาะเจาะจง นายเทพปกรณ์  สงอปุการ 29,205.00                          นายเทพปกรณ์  สงอปุการ 29,205.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 118/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 จ้างด าเนินการตรวจสอบข้อมลู 100,000.00                100,000.00               เฉพาะเจาะจง นายมารุต อาจฤทธ์ิ 100,000.00                        นายมารุต อาจฤทธ์ิ 100,000.00                 มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 119/2563

ทะเบยีนต ารับยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือจดัสง่ตวัอยา่งยา 43,050.00                  43,050.00                 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 43,050.00                          นายกิตติสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 43,050.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 120/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่19 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 รายงานผลและอนมุตัิจ้างปพืูน้ 36,594.00                  36,594.00                 เฉพาะเจาะจง บจ.อาชา 36,594.00                          บจ.อาชา 36,594.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 121/2563

ห้องผู้ เช่ียว ชัน้ 2 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่20 พ.ย. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 จ้างด าเนินการจดัท าข้อมลูการประชมุฯ 30,000.00                  30,000.00                 เฉพาะเจาะจง นส. กนกกร สทุธินนท์ 30,000.00                          นส. กนกกร สทุธินนท์ 30,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 122/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 จ้างด าเนินการจดัท าข้อมลูส ารองการประชมุฯ 10,000.00                  10,000.00                 เฉพาะเจาะจง นส. เพ็ญศิริ กิจสนัติภาพ 10,000.00                          นส. เพ็ญศิริ กิจสนัติภาพ 10,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 123/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือจดัสง่เจ้าหน้าที่ 33,000.00                  33,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายอดิเรก  กลัน่ค า 33,000.00                          นายอดิเรก  กลัน่ค า 33,000.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 124/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 อนมุตัิเชา่สถานที่ 89,520.41                  89,520.41                 เฉพาะเจาะจง บจ. กรุงเทพคลงัเอกสาร 89,520.41                          บจ. กรุงเทพคลงัเอกสาร 89,520.41                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 127/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 ขอจ้างเหมาบริการเภสชักรแผนโบราณ 49,440.00                  49,440.00                 เฉพาะเจาะจง นส. ชชรีย์  เอ่ียมส าราญ 49,440.00                          นส. ชชรีย์  เอ่ียมส าราญ 49,440.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 128/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 ขอจ้างเหมาบริการเภสชักรแผนโบราณ 49,440.00                  49,440.00                 เฉพาะเจาะจง นายภาวฒิุ  การสะสม 49,440.00                          นายภาวฒิุ  การสะสม 49,440.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 129/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่21 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

43 จ้างปฏบิตัิงานเพ่ือรับสว่เจ้าหน้าที่ 43,050.00                  43,050.00                 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงค์  ไชยสนธ์ิ 43,050.00                          นายฐิติพงค์  ไชยสนธ์ิ 43,050.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 130/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่25 พ.ย. 2562

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 ขอจ้างถ่ายเอกสาร 15,476.00                  15,476.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 15,476.00                          ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 15,476.00                   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 131/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่27 พ.ย. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภายในวงเงินงบ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ (เลข

ครุภณัฑ์ มยส.32/53อ.,ต.1/50อ. ,

มยส.44/53อ.และ มยส.31/53อ.)

13,000.50 13,000.50  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 13,000.50 ร้าน ฐาปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 13,000.50 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 35/2563 ลว.11 พฤศจิกายน 

2562

2 ซือ้วสัดสุ านกังาน (สต๊อก) 29 

รายการ

88,767.20 88,767.20  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 88,767.20 ร้านคุ้มแก้ว 88,767.20 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตซ 3/2563 ลว.18 พฤศจิกายน 

2562

3 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีธ่รุการงาน

เก่ียวกบักญัชา จ านวน 3 งวด  (พย.

62 - มค.63)

32,400.00 32,400.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์  ศรีวชิยั 32,400.00 นางสาวธิดารัตน์  ศรีวชิยั 32,400.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 36/2563 ลว.20 พฤศจิกายน 

2562

4 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (เลข

ครุภณัฑ์ IT - NB55005)

6,000.00 6,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอสคอมพิวเตอร์ 6,000.00 ร้าน เจเอสคอมพิวเตอร์ 6,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 37/2563 ลว.20 พฤศจิกายน 

2562

5 จ้างเหมาด าเนินการเก่ียวกบัการ

ออกใบอนญุาตและการตอ่อายุ

ใบอนญุาตวตัถเุสพติด      ชว่ง

ปลายปี พ.ศ. 2562

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสชุาติ  อินทร์ข าวงศ์ 60,000.00 นายสชุาติ  อินทร์ข าวงศ์ 60,000.00 พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์ราคา

ตจ 38/2563 ลว.21 พฤศจิกายน 

2562

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วริษา ศิลาถาวรวงษ์ 30,000 น.ส.วริษา ศิลาถาวรวงษ์ 30,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.152/63         1 พฤศจิกายน

 2562

2 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนญัญา งามศภุกร 22,000 น.ส.ชนญัญา งามศภุกร 22,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.153/63         1 พฤศจิกายน

 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 

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

วนัที ่ 3  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…พฤศจิกำยน.........2562................................

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

วันที่...........เดือน….....พฤศจิกำยน............พ.ศ...2562.................

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิชนิภา ชยัภกัดี 30,000 น.ส.นิชนิภา ชยัภกัดี 30,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.154/63         1 พฤศจิกายน

 2562

4 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญาภรณ์ ป่ินภู่ 30,000 น.ส.ธญัญาภรณ์ ป่ินภู่ 30,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.155/63         1 พฤศจิกายน

 2562

5 จ้างซอ่มเคร่ืองพิมพ์ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมฯ 2,500 ร้าน เจเอส คอมฯ 2,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.156/63         8 พฤศจิกายน

 2562

6 จ้างสอบเทียบเคร่ืองวดั 33,705 33,705 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 33,705 บ.ดีเคเอสเอช 33,705

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.157/63         12 

พฤศจิกายน 2562

7 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ2ชัน้ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง คณายนต์ 60,000 คณายนต์ 60,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.158/63         13 

พฤศจิกายน 2562

8 จ้างท าชดุชดุสือ่ประชาสมัพนัธ์ 189,197.40 189,197.40 เฉพาะเจาะจง บ.หมวกพารวย 189,197.40 บ.หมวกพารวย 189,197.40

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.159/63            13 

พฤศจิกายน 2562

9 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 16,500 16,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุารักษ์ สีตบตุร 16,500 น.ส.สรุารักษ์ สีตบตุร 16,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.160/63           14 

พฤศจิกายน 2562

10 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 16,500 16,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัฤทยั วรรณทิพย์ 16,500 น.ส.ขวญัฤทยั วรรณทิพย์ 16,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.161/63            14 

พฤศจิกายน 2562

11 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุกะ 22,500 นายกรณยั พิมพสรุกะ 22,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.162/63           15 

พฤศจิกายน 2562

12 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 9,202 9,202 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 9,202 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 9,202

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.163/63            18 

พฤศจิกายน 2562

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 33,600 33,600 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 33,600 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 33,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.164/63            19 

พฤศจิกายน 2562

14 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 4,950 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 4,950

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.165/63            19 

พฤศจิกายน 2562

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 4,600 ร้านก๊อปปี ้ปริน้ 4,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.166/63            19 

พฤศจิกายน 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

16 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 7,490 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 7,490

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.167/63            26 

พฤศจิกายน 2562

17 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 11,700 11,700 เฉพาะเจาะจง นายสนัติชยั ด ารงศกัดิ์ 11,700 นายสนัติชยั ด ารงศกัดิ์ 11,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.168/63            26 

พฤศจิกายน 2562

18 จ้างสอบเทียบเคร่ืองI-reader 56,400 56,400 เฉพาะเจาะจง
สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ ม .

มหิดล
56,400

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

 ม.มหิดล
56,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.169/63            26 

พฤศจิกายน 2562

19 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั บรรจง 26,000 นายฉัตรชยั บรรจง 26,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.170/63            26 

พฤศจิกายน 2562

20 จ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงาน 52,000 52,000 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ก าสิงหนอก 52,000 นายธนากร ก าสิงหนอก 52,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.170/63            29 

พฤศจิกายน 2562

21 ซือ้แผ่นอาหารเลีย้งเชือ้ 23,112 23,112 เฉพาะเจาะจง บ.ออสคอน จก. 23,112 บ.ออสคอน จก. 23,112

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.8/63           11 

พฤศจิกายน 2562

22 ซือ้ชดุตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน 14,980 14,980 เฉพาะเจาะจง บ.สยามอินเตอร์ควอลิตี ้จก. 14,980 บ.สยามอินเตอร์ควอลิตี ้จก. 14,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.9/63           11 

พฤศจิกายน 2562

23
ซือ้ชดุตรวจสอบเพ่ือใช้ใน

ห้องปฏบิตัิการ
17,460 17,460 เฉพาะเจาะจง บ.บ ีสมาร์ท ซายเอนซ์ 17,460 บ.บ ีสมาร์ท ซายเอนซ์ 17,460

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.10/63           14 

พฤศจิกายน 2562

24 ซือ้ชดุน า้ยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 60,000 ห้างจีทีพาณิชย์ 60,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.11/63           14 

พฤศจิกายน 2562

25 ซือ้น า้ยา I-Reagent 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง
สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ ม .

มหิดล
65,000

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

 ม.มหิดล
65,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.12/63           14 

พฤศจิกายน 2562

26 ซือ้ชดุตรวจสอบสารเร่งเนือ้แดง 23,800 23,800 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟินิเท็กซ์ 23,800 บ.แอฟฟินิเท็กซ์ 23,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.13/63           14 

พฤศจิกายน 2562

27
ซือ้ชดุทดสอบสารเคมีในอาหารและ

วสัดใุนห้องปฏบิตัิการ
25,340.95 25,340.95 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสชั 25,340.95 องค์การเภสชั 25,340.95

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.14/63           15 

พฤศจิกายน 2562

28
ซือ้ชดุตรวจสอบเพ่ือใช้ใน

ห้องปฏบิตัิการ
37,150.40 37,150.40 เฉพาะเจาะจง

บ.ยแูอนด์โอลดิง้(ประเทศไทย) 

จ ากดั
37,150.40

บ.ยแูอนด์โอลดิง้(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
37,150.40

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.15/63           15 

พฤศจิกายน 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

29 ซือ้สารเคมีและวสัดใุนห้องปฏบิตัิการ 21,196.70 21,196.70 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ 21,196.70 บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ 21,196.70

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.16/63           15 

พฤศจิกายน 2562

30 ซือ้วสัดคุอมฯ 76,846 76,846 เฉพาะเจาะจง วบิลูย์กิจ 76,846 วบิลูย์กิจ 76,846

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.17/63           15 

พฤศจิกายน 2562

31 ซือ้วสัดหุ้องปฏบิตัิการ เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวฒันไพศาล หจก.แสงวฒันไพศาล

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.18/63           26 

พฤศจิกายน 2562

32 ซือ้วสัด ุกระดาษ 73,616 73,616 เฉพาะเจาะจง บ.ดับ๊เบิล้เอ 73,616 บ.ดับ๊เบิล้เอ 73,616

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงิน

งบประมาณ

     บซ.อ.19/63           29 

พฤศจิกายน 2562

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
เปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ืองรถยนต์ บน 

3918
5,061.10 5,061.10 เฉพาะเจาะจง บจก.อเมริกนัมอเตอร์ 5,061.10 บจก.อเมริกนัมอเตอร์ 5,061.10 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.108/63         วนัที ่14 

พ.ย. 62

2
เปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ืองรถยนต์ นง 

6626
9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 9,400.00 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 9,400.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.110/63        วนัที ่25 

พ.ย. 62

3
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน า

งานดา่นอาหารและยา

                        44,000                       44,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัดิ ์ หาญหทัยา                                 44,000 นายสมศกัดิ ์ หาญหทัยา                          44,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.103/63 ลว. 1 พ.ย. 62

4
จ้างพนกังานขบัรถยนต์                         19,000                       19,000 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                                 19,000 นายเกียรติศกัดิ ์ บญุจนันนัท์                          19,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.104/63 ลว. 1 พ.ย. 62

5
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและ

ยาลาดกระบงั

                        24,000                       24,000 เฉพาะเจาะจง นายวรีศกัดิ ์ทิศา                                 24,000 นายวรีศกัดิ ์ทิศา                          24,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.105/63 ลว. 1 พ.ย. 62

6

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้าน

ธรุการและงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

                        11,000                       11,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรจน์ศรินทร์  ชาญณรงค์                                 11,000 น.ส.วรจน์ศรินทร์  ชาญ

ณรงค์

                         11,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.106/63 ลว. 1 พ.ย. 62

7 จ้างพนกังานขบัรถยนต์                         12,666                       12,666 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  ใบจ าปี                                 12,666 นายสมพงษ์  ใบจ าปี                          12,666 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.109/63 ลว. 26 พ.ย. 62

8
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาระบบ                         36,000                       36,000 เฉพาะเจาะจง นางกนกรส  วงศ์จินดานนท์                                 36,000 นางกนกรส  วงศ์จินดานนท์                          36,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.111/63 ลว. 27 พ.ย. 62

9
จ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีด่า่นอาหารและ

ยาแมส่าย

                        12,000                       12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัจิมา  ค าวงั                                 12,000 น.ส.อจัจิมา  ค าวงั                          12,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.112/63 ลว. 29 พ.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     30     เดือน     พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิงานด้าน

ธรุการและงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

                        11,000                       11,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรจน์ศรินทร์  ชาญณรงค์                                 11,000 น.ส.วรจน์ศรินทร์  ชาญ

ณรงค์

                         11,000 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.113/63 ลว. 29 พ.ย. 62

11 ซือ้ชดุตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน 14,980.00                  14,980.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี ้

จ ากดั
14,980.00

บริษัท สยามอินเตอร์ ควอ

ลิตี ้จ ากดั
14,980.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน  บซ.ด.4/63 ลว 1 พ.ย. 62

12
ซือ้ชดุน า้ยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง-

สารพิษตกค้าง "จีที"
93,090.00                  93,090.00 เฉพาะเจาะจง ห้างจีทีพาณิชย์ 93,090.00 ห้างจีทีพาณิชย์ 93,090.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.5/63 ลว 1 พ.ย. 62

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

๑ เปลีย่นก๊อกน า้อ่างล้างหน้า ๑,๐๔๘.๖๐ ๑,๐๔๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เคง่ซง่ฮวด ๑,๐๔๘.๖๐ ร้าน เคง่ซง่ฮวด ๑,๐๔๘.๖๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๓๐/๒๕๖๓    วนัที ่

๒๘/๑๐/๒๕๖๒

๒
จ้างท ากิจกรรมประชาสมัพนัธ์การ

มอบกระเช้า
๔๙๙,๕๐๐.๐๐ ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.นาราซีซเท็ม ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บจก.นาราซีซเท็ม ๔๙๙,๕๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๓๑/๒๕๖๓     วนัที ่

๑/๑๑/๒๕๖๒

๓
ออกแบบและพิมพ์วารสาร smart 

Life by อย.
๓๐๗,๘๐๐.๐๐ ๓๐๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๓๐๗,๘๐๐.๐๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๓๐๗,๘๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๓๒/๒๕๖๓    วนัที ่๑/

๑๑/๒๕๖๒

๔
จ้างเหมาขนสง่โดยสารรถตู้ปรับ

อากาศ
๕,๓๐๐.๐๐ ๕,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นาย สชุาติ เอ่ียมรัตน์ ๕,๓๐๐.๐๐ นาย สชุาติ เอ่ียมรัตน์ ๕,๓๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๓๓/๒๕๖๓   วนัที ่

๑๔/๑๑/๒๕๖๒

๕ ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ ๙,๔๑๖.๐๐ ๙,๔๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ๙,๔๑๖.๐๐ ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ๙,๔๑๖.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บจ.พศ. ๓๔/๒๕๖๓    วนัที ่

๑๕/๑๑/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ...๒๕๖๒......

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

วนัที่…๒๕...เดือน…พฤศจิกายน...พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 3 ธันวำคม 2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้าง ราคากลาง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างดแูลผู้งานระบบฯ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา สกลุห.ษ์ 30,000.00 นางสาวลลิตา สกลุห.ษ์ 30,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.17/2562 ลว.1 พย.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 ซือ้วสัดสุ านกังานฯ 12,711.60 12,711.60 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 12,711.60 ร้านคุ้มแก้ว 12,711.60  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.2/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

3 ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร 300 รีม 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั 28,248.00 บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั 28,248.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.3/2563 ลว.2 ตค.62

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (หมกึปริน้เตอร์) 18,660.80                  18,660.80 เฉพาะเจาะจง บ.พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั 18,660.80 บาท บ.พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้ จ ากดั18,660.80 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซส. 2/2563

ลว. 1 พ.ย.62

2
ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4 30,090.54                  30,090.54                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดบัเบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั
30,090.54 บาท

บริษัท ดบัเบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากดั
30,090.54 บาท

ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซส. 3/2563

ลว. 1 พ.ย.62

3
ซือ้วสัดสุ านกังาน 14,859.00                  14,859.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 14,859 บาท ร้านคุ้มแก้ว 14,859 บาท

ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซส. 3/2563

ลว. 13 พ.ย.62

4
จ้างท าตรายาง 2,000.00                    2,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,000 บาท ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,000 บาท

ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บจส. 46/2563

ลว. 1 พ.ย.62

5 จ้างท าเอกสารประชาสมัพนัธ์แจ้ง

เตือนตอ่อายใุบรับจดแจ้ง

เคร่ืองส าอาง

14,350.84                  14,350.84                 เฉพาะเจาะจง สามชยั 2017 14,350.84 บาท สามชยั 2017 14,350.84 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 47/2563

ลว. 7 พ.ย.62

6 จ้างทาสี, ซอ่มแซมโต๊ะประชมุและ

ติดฟิลม์กรองแสง งานประต ูหน้าตา่ง

67,089.00                  67,089.00                 เฉพาะเจาะจง บ.อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 67,089 บาท บ.อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 67,089 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 48/2563

ลว. 11 พ.ย..62

7 ชือ้ชดุแบบทดสอบเบือ้งต้น 50,000.00                  50,000.00                 เฉพาะเจาะจง บ.บ ีสมาร์ท ซายแอ็นซ์ จ ากดั 50,000 บาท บ.บ ีสมาร์ท ซายแอ็นซ์ จ ากดั 50,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซส. 5/2563

ลว. 29 พ.ย.62

8 จ้างเหมาปฏบิตัิงาน 10,000.00                  10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั  เริงสมทุร 10,000 บาท นายเอกชยั  เริงสมทุร 10,000 บาท ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 49/2563

ลว. 29 พ.ย..62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่   29   เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างถ่เยอกสาร2,359 ชดุ 4,718.00                    4,718.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 = 4,718  บาท  = 4,718  บาท  - บริการ รวดเร็ว บจ.ว. 26/63 ลว. 6 พย.62

2 ต้างถ่ายเอกสาร 2,277 ชดุ 13,631.60                  13,631.60                 เฉพาะเจาะจง ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้านดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที ่

 =  13,631.60บาท  =  13,631.60บาท  - บริการ รวดเร็ว บจ.ว. 27/63 ลว. 14พย.62

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างเฝ้าระวงัโฆษณาผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

80,000.00 80,000.00 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   1/2563

ทางสือ่โทรทศัน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 80,000 บาท ราคาจ้าง 80,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่12 พฤศจิกายน 2562

2 จดัจ้างเฝ้าระวงัโฆษณาผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

100,000.00 110,000.00 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   2/2563

ทางสือ่วทิยกุระจายเสียง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 100,000 บาท ราคาจ้าง 100,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่12 พฤศจิกายน 2562

3 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 30,000.00                  30,000.00                 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกนิษฐา บญุประคอง นางสาวกนิษฐา บญุประคอง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   25/2563

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง  30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่1 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน  2562...............

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

วันที่...30.....เดือน...พฤศจิกำยน..พ.ศ....2562...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน .พฤศจิกำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ ......29.... เดือน ..พฤศจิกำยน..... พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จดัจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาปฏบิตัิงาน 30,000.00                  30,000.00                 จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกกร โกมารกลุ ณ นคร นางสาวกนกกร โกมารกลุ ณ นคร  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   26/2563

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง  30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่1 พฤศจิกายน 2562

5 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 13,310.80                  13,310.80                 จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงบริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากดั บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   3/2563

เสนอราคา  13,310.80 บาท ราคาจ้าง   13,310.80 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที ่19 พฤศจิกายน 2562

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างศกึษาข้อมลูสารสกดัสมนุไพรใน

การ ากบัดแูลและการควบคมุคณุภาพ

100,000.00                100,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาว ชตุิมา เพ็ชรประยรู 100,000.00                        นางสาว ชตุิมา เพ็ชรประยรู 100,000.00                 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 24/2563

ลว. 1 พ.ย. 62

2 จ้างพฒันาแนวทางก ากบัดแูล

โฆษณาผลิตภณัฑ์สมนุไพร

350,000.00                350,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภติ หวงัววิฒันา 350,000.00                        นางสาว โสภติ หวงัววิฒันา 350,000.00                 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 26/2563

ลว. 1 พ.ย. 62

3 จ้างซอ่มห้องน า้ชาย ชัน้ 4 อาคาร 2 37,878.00                  37,878.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 37,878.00                          บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 37,878.00                   ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 25/2563

ลว. 1 พ.ย. 62

4 จ้างประชาสมัพนัธ์กฎหมายวา่ด้วย

ผลิตภณัฑ์สมนุไพร

492,200.00                492,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แจม่แจม่กรุ๊ป จ ากดั 492,200.00                        บริษัท แจม่แจม่กรุ๊ป จ ากดั 492,200.00                 ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 23/2563

ลว. 1 พ.ย. 62

5 จ้างติดตัง้ปลัก๊เคร่ืองถ่ายเอกสาร      

    กองผลิตภณัฑ์สมนุไพร

2,800.00                    2,800.00                   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  เรืองมาก 2,800.00                            นายพงศกร  เรืองมาก 2,800.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ

6 จดัจ้างให้มีการจดัท าข้อมลูเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์สมนุไพรประเภทยาจาก

สมนุไพรและผลิตภณัฑ์สมนุไพร

เพ่ือสขุภาพแบบต ารับอ้างอิง

45,000.00                  45,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน 45,000.00                          นายพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน 45,000.00                   ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 27/2563

ลว. 19 พ.ย. 62

7 จ้างถ่ายเอกสารแนวทางปฏบิตัิใน

การตอ่อายใุบอนญุาตตาม

พระราชบญัญตัิผลิตภณัฑ์ฯ

9,260.00                    9,260.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 9,260.00                            ร้าน เอ เอส ก็อบปี้ 9,260.00                     ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 31/2563

ลว. 20 พ.ย. 62

8 จ้าง นางสาว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร 

(ธนัวาคม 2562-มีนาคม 2563)

64,000.00                  64,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร 64,000.00                          นางสาว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร 64,000.00                   ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 30/2563

ลว. 20 พ.ย. 62

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

วันที่   30   เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้าง นางสาวมลิณี ถากงตา            

(ธนัวาคม 2562-มีนาคม 2563)

48,000.00                  48,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลิณี ถากงตา 48,000.00                          นางสาวมลิณี ถากงตา 48,000.00                   ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 32/2563

ลว. 20 พ.ย. 62

10 จ้าง นางสาวเนตรนภา หมอหวงั      

     (ธนัวาคม 2562-มีนาคม 2563)

64,000.00                  64,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภา หมอหวงั     64,000.00                          นางสาวเนตรนภา หมอหวงั     64,000.00                   ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 28/2563

ลว. 20 พ.ย. 62

11 จ้าง นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง      

  (ธนัวาคม 2562-มีนาคม 2563)

64,000.00                  64,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 64,000.00                          นางสาวอรุณรุ่งรัศมี รักทอง 64,000.00                   ราคาไมเ่กินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจ.สมพ 29/2563

ลว. 20 พ.ย. 62

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างจดัท าประเมินทะเบยีนต ารับยา

และประเมินการแก้ไขเปลีย่นแปลง

ทะเบยีนต ารับยา

22,500.- บาท 22,500.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางพรนรี กิตติวรรณโชติ

ราคาทีเ่สนอ 22,500.- บาท

นางพรนรี กิตติวรรณโชติ

ราคาทีจ้่าง 22,500.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 60/2563

7 พ.ย.62

2 จ้างซอ่มวสัดอุปุกรณ์ 9,600.- บาท 9,600.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นายพงศกร  เรืองมาก

ราคาทีเ่สนอ 9,600.-บาท

นายพงศกร  เรืองมาก

ราคาทีจ้่าง 9,600.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง

สสผ. จ 61/2563

28 พ.ย.62

3 ซือ้วสัดสุ านกังาน 88,545.71 บาท 88,545.71 บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ธาราลกัษม์ ซพัพลาย

ราคาทีเ่สนอ 88,545.71.-บาท

บริษัท ธาราลกัษม์ ซพัพลาย

ราคาทีซื่อ้ 88,545.71.-บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่

เกินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. ซ 2/2563

28 พ.ย.62

กองส่งเสริมกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562


