
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

 

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 วสัดสุ ำนกังำน 10,188.54          10,188.54         เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 10,188.54 กิจเจริญกำรค้ำ 10,188.54           ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 20/2561 

ลว 1 ส.ค. 61

2 บ ำรุงเคร่ืองฟอกอำกำศ 1,498.00            1,498.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อี.เอ.คิว.มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด 1498.00 บริษัท อี.เอ.คิว.มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด 1498.00 บริกำรตอ่เน่ือง ใบสัง่จ้ำงเลขที่ ก.พ.ร. 21/2561 

ลว 2 ส.ค. 61

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงรถบสัปรับอำกำศ 2 คนั 50,000.-บำท 50,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท คณำยนต์ 50,000.-บำท บริษัท คณำยนต์ 50,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 202/2561

อบรมศรีรำชำ ชลบรีุ เบส แทเวลฯ เบส แทเวลฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 8 ส.ค. 2561

17 - 19 สิงหำคม 2561 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงซอ่มเปลีย่นอะไหลล่ิฟต์ 109,831.22 บำท 109,831.22 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 109,831.22 บำท บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 109,831.22 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 203/2561

ส ำนกังำน อำคำร 1 แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ำกัด แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 ส.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 4 กันยายน 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

วันที่ 3 เดือน กันยายน 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือกและ

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร..........

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำคำมำตรฐำน บริกำร

ประทบัใจ

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

 - ไม่มีผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในเดือน สิงหำคม 61 -



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปรับปรุงพืน้ห้องท ำงำน 349,454.92 บำท 349,454.92 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เอส.ฟลอร์ไทล์ฯ 349,454.92 บำท บริษัท เอส.เอส.ฟลอร์ไทล์ฯ 349,454.92 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 204/2561

สล. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 1 คนั 8,400.-บำท 8,400.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ 8,400.-บำท นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ 8,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 205/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 16 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงรถตู้ ชมรมจริยธรรม อย. 13,200.-บำท 13,200.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 13,200.-บำท นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 13,200.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 206/2561

1 คนั ตัง้แตว่นัที่ 23 - 27 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 ส.ค. 2561

สิงหำคม 2561 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงปิดกลอ่งชำร์ปรอยตอ่ 9,500.-บำท 9,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยภำคิน ศรีคงธนเดช 9,500.-บำท นำยภำคิน ศรีคงธนเดช 9,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 207/2561

ระหวำ่งกลอ่งชำร์ปและ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 ส.ค. 2561

แนวเสำ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 ซอ่มทอ่ประปำ OSSC เดิม 5,600.-บำท 5,600.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แร็ทโดร 5,600.-บำท บริษัท แร็ทโดร 5,600.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 208/2561

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 22 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงติดตัง้ระบบสญัญำณเสียง 42,800.-บำท 42,800.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม 42,800.-บำท บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม 42,800.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 209/2561

แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จ ำกัด แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 ส.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 ขออนมุตัิจ้ำงซอ่มรถยนต์ 15,100.-บำท 15,100.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์ 15,100.-บำท ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์ 15,100.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 210/2561

หมำยเลขทะเบียน นง-3981 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 29 ส.ค. 2561

นม. จ ำนวน 10 รำยกำร ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงซอ่มทอ่ประปำห้องน ำ้ 12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม 12,000.-บำท บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม 12,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 211/2561

หญิงอำคำร 3 ชัน้ 2 แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จ ำกัด แอนด์ แอพพลิเคชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 30 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 7,804.-บำท 7,804.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 7,804.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 7,804.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 38/2561

2 รำยกำร พี วำย ซพัพลำย พี วำย ซพัพลำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 6 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 65,672.-บำท 65,672.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 65,672.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 65,672.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 39/2561

56 รำยกำร เซอร์วสิ จ ำกัด เซอร์วสิ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 9,951.-บำท 9,951.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เคทีเค 9,951.-บำท บริษัท เคทีเค 9,951.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 40/2561

1 รำยกำร บรรจภุณัฑ์ จ ำกัด บรรจภุณัฑ์ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 ซือ้กระดำษช ำระม้วนใหญ่ 22,149.-บำท 22,149.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีแบด 22,149.-บำท บริษัท ดีแบด 22,149.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 41/2561

จ ำนวน 2 ลงั (ประเทศไทย) จ ำกัด (ประเทศไทย) จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 20 ส.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 43,820.-บำท 43,820.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แสนสคุนธ์ จ ำกัด 43,820.-บำท บริษัท แสนสคุนธ์ จ ำกัด 43,820.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 42/2561

4 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป

1 จ้ำงพิมพ์วรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลิตภณัฑ์79,000 79,000 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.215/61

สขุภำพ ฉบบัที่ 3 ปีที่ 21 เดือน กรกฎำคม ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 8 สิงหำคม 2561

 - กันยำยน 2561 แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 79,000 บำท เสนอรำคำ 79,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 ซือ้หนงัสืออ้ำงอิง 24,700 24,700 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.216/61

บำงกอกเคมำร์ท บำงกอกเคมำร์ท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 9 สิงหำคม 2561

เสนอรำคำ 24,700  บำท เสนอรำคำ 24,700  บำท ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงถ่ำยภำพผู้บริหำรส ำนกังำนคณะกรรมกำร42,000 42,000 วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน คมสนัสตดูิโอ 8 ร้ำน คมสนัสตดูิโอ 8 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.217/61

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน สิงหำคม  2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

อำหำรและยำ ประจ ำปีงบประมำณ เสนอรำคำ 42,000 บำท เสนอรำคำ 42,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 9 สิงหำคม 2561

พ.ศ. 2561 ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่รำยงำนส ำนกังำน3,438 3,438 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสนุำริสำ งำมทวี นำงสำวสนุำริสำ งำมทวี โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.218/61

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประจ ำปีงบ เสนอรำคำ 3,438 บำท เสนอรำคำ 3,438 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 9 สิงหำคม 2561

ประมำณ พ.ศ. 2561 ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงซอ่มเคร่ืองโปรเจคเตอร์ยีห้่อ NEC รุ่น NP15,943 15,943 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลชูัน่ บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลชูัน่ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.219/61

หมำยเลขครุภณัฑ์ ช.18ฉ/54 เสนอรำคำ 15,943 บำท เสนอรำคำ 15,943 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 14 สิงหำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงเหมำบริกำรจดัพิมพ์หนงัสือ " กำรด ำเนิน217,000 217,000 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.220/61

งำนตำมค ำสัง่หวัหน้ำรักษำควำมสงบแหง่ชำติ ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 17 สิงหำคม 2561

ที่ 77/2559 แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 217,000 บำท เสนอรำคำ 217,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 53,000 53,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยมนตรี ศรีงำม นำยมนตรี ศรีงำม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.221/61

เสนอรำคำ 53,000 บำท เสนอรำคำ 53,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 20 สิงหำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 เชำ่ห้องประชมุ 17,100 17,100 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลเวล์ิด จ ำกัด บริษัท เซ็นทรัลเวล์ิด จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.222/61

เสนอรำคำ 17,100 บำท เสนอรำคำ 17,100 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 20 สิงหำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัเตรียมข้อมลูและ12,000 12,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.223/61

ประสำนด้ำนติดตำมประเมินผล เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 24 สิงหำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่จดหมำยข่ำวฯ 16,000 16,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.224/61

และวำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลิตภณัฑ์ฯ เสนอรำคำ 16,000 บำท เสนอรำคำ 16,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 30 สิงหำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้จอรับภำพแบบ wide Screen

 พร้อมติดตัง้

              187,200              187,200 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

แอพพลิเคชัน่ จ ำกัด รำคำที่

เสนอ 187,200 บำท

บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

แอพพลิเคชัน่ จ ำกัด รำคำที่ตก

ลงจ้ำง 187,200 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ.14/2561 วนัที่ 

15 สิงหำคม 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
วงเงินที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ไม่มีกำรจดัซือ้จดัจ้ำง - - - - - - -

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๑

ช่ือหน่วยงำน.........ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กองควบคมุเคร่ืองดมือแพทย์...........

วนัที่ ๔ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่ 4 เดือน กันยำยน พ.ศ.2561

วนัที่ 31 สิงหำคม 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้ำงด ำเนินกำรติดตัง้

ปลัก๊ไฟฟ้ำและระบบโทรศพัท์

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์     

เสนอรำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์     

เสนอรำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๙๕/๒๕๖๑ ลว.๑ ส.ค.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๑,๐๗๔.๐๐ ๑,๐๗๔.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๐๗๔ บำท

ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๐๗๔ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๙๖/๒๕๖๑ ลว.๒ ส.ค.๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๔,๔๕๐.๐๐ ๔,๔๕๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     

เสนอรำคำ ๔,๔๕๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     เสนอ

รำคำ ๔,๔๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๙๗/๒๕๖๑ ลว.๒ ส.ค.๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๒,๖๖๐.๐๐ ๒,๖๖๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๖๖๐ บำท

ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๖๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๙๘/๒๕๖๑ ลว.๒ ส.ค.๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๑๓,๑๒๐.๐๐ ๑๓,๑๒๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     

เสนอรำคำ ๑๓,๑๒๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     เสนอ

รำคำ ๑๓,๑๒๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๙๙/๒๕๖๑ ลว.๒ ส.ค.๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๖๕๔.๐๐ ๖๕๔.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๖๕๔ บำท

ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๖๕๔ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๐/๒๕๖๑ ลว.๘ ส.ค.๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๑๐,๐๐๐ บำท

ร้ำน ก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๑๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๒/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ส.ค.

๖๑

๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๒,๖๕๐.๐๐ ๒,๖๕๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     

เสนอรำคำ ๒,๖๕๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     เสนอ

รำคำ ๒,๖๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๓/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ส.ค.

๖๑

๙ ขออนมุตัิเชำ่สถำนที่จดัเก็บ

เอกสำร

๘,๕๒๑.๕๐ ๘,๕๒๑.๕๐ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกัด เสนอรำคำ ๘,๕๒๑.๕๐

 บำท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกัด เสนอรำคำ ๘,๕๒๑.๕๐ 

บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๔/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ส.ค.

๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำงท ำ Back drop และ

 Roll up

๑๙,๖๓๔.๕๐ ๑๙,๖๓๔.๕๐ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เอำ. ด.ี พี. ๑๒ ซพั

พลำยแอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด 

เสนอรำคำ ๑๙,๖๓๔.๕๐ บำท

บริษัท เอำ. ด.ี พี. ๑๒ ซพัพลำย

แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด เสนอรำคำ

 ๑๙,๖๓๔.๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๖/๒๕๖๑ ลว.๑๔ ส.ค.

๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจ้ำงด ำเนินกำรเก่ียวกับ

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน       

นง 6617

๒,๑๖๒.๔๗ ๒,๑๖๒.๔๗ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม พระรำม ๕ จ ำกัด

เสนอรำคำ ๒,๑๖๒.๔๗ บำท

บริษัท สยำม พระรำม ๕ จ ำกัด

เสนอรำคำ ๒,๑๖๒.๔๗ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๗/๒๕๖๑ ลว.๑๔ ส.ค.

๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุญำภำ  เอ่ียมวจิิตร์

เสนอรำคำ ๑๒,๐๐๐ บำท

นำงสำวปณุญำภำ  เอ่ียมวจิิตร์

เสนอรำคำ ๑๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๘/๒๕๖๑ ลว.๑๕ ส.ค.

๖๑

๑๓ ขออนมุตัิจ้ำงพิมพ์หนงัสือ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ส ำนกัพิมพ์ 

อกัษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซร์ 

เสนอรำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ส ำนกัพิมพ์ 

อกัษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซร์ เสนอ

รำคำ ๙๙,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๐๙/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ส.ค.

๖๑

๑๔ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๓,๐๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๓,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๑๐/๒๕๖๑ ลว.๒๑ ส.ค.

๖๑

๑๕ ขออนมุตัิจ้ำงบคุคลภำยนอกมำ

ปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย     

เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย     เสนอ

รำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๑๑/๒๕๖๑ ลว.๒๑ ส.ค.

๖๑

๑๖ ขออนมุตัิจ้ำงพิมพ์หนงัสือ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ส ำนกัพิมพ์ 

อกัษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซร์ 

เสนอรำคำ ๒๕,๐๐๐ บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ส ำนกัพิมพ์ 

อกัษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซร์ เสนอ

รำคำ ๒๕,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๑๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ส.ค.

๖๑

๑๗ ขออนมุตัิจ้ำงเดินสำยโทรศพัท์

พร้อมอปุกรณ์

๑๔,๓๐๐.๐๐ ๑๔,๓๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ  ภำคสำรศรี   

เสนอรำคำ ๑๔,๓๐๐ บำท

นำยปัญญำ  ภำคสำรศรี   เสนอ

รำคำ ๑๔,๓๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๑๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ส.ค.

๖๑

๑๘ ขออนมุตัิจดัซือ้ยำงรถยนต์พร้อม

เปลีย่น หมำยเลขทะเบียน        

นง ๖๖๑๗

๑๒,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 

เสนอรำคำ ๑๒,๘๐๐ บำท

ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 

เสนอรำคำ ๑๒,๘๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒๕/๒๕๖๑ ลว.๙ ส.ค.๖๑

๑๙ ขออนมุตัิจดัซือ้ยำงรถยนต์พร้อม

เปลีย่น หมำยเลขทะเบียน        

นง ๕๘๑๙

๑๒,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 

เสนอรำคำ ๑๒,๘๐๐ บำท

ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 

เสนอรำคำ ๑๒,๘๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒๖/๒๕๖๑ ลว.๑๔ ส.ค.๖๑

๒๐ ขออนมุตัิจดัซือ้รถเข็น ๘,๓๔๖.๐๐ ๘,๓๔๖.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม ทรอร่ี           โปร

เกรสชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำ 

๘,๓๔๖ บำท

บริษัท สยำม ทรอร่ี           โปรเก

รสชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำ ๘,๓๔๖

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒๗/๒๕๖๑ ลว.๑๖ ส.ค.๖๑

๒๑ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ๓๘,๓๐๖.๐๐ ๓๘,๓๐๖.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ จ ำกัด

 เสนอรำคำ ๓๘,๓๐๖ บำท

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ ๓๘,๓๐๖ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒๘/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ส.ค.๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำรถยนต์ตุ้ปรับอำกำศฯ 7,200.00            7,200.00           เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 7,200.00              นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 7,200.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.683/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศฯ 9,300.00            9,300.00           เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 9,300.00              นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 9,300.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.684/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบ 15,000.00          15,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศกัดิ ์บำลเพ็ชร 15,000.00            นำยพงษ์ศกัดิ ์บำลเพ็ชร 15,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.685/2561

สถำนที่ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 เพ่ือสแกนเอกสำรค ำขอเก่ียวกับ 12,000.00          12,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.สมใจ ไทยเจือ 12,000.00            นส.สมใจ ไทยเจือ 12,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.686/2561

งำนวจิยัทำงคลินิก เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบตัิงำนด้ำน 20,000.00          20,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.สดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์ 20,000.00            นส.สดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์ 20,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.688/2561

ธรุกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วนัที่ 31 สิงหำคม 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนกัยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 จดัโครงกำรรณรงค์ปรับ 486,850.00        486,850.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยออนแอร์ 486,850.00          บจ.ไทยออนแอร์ 486,850.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.689/2561

พฤติกรรมฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.2 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จดัโครงกำร เด็กไทย 4.0 ตระหนกั 495,410.00        495,410.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ทฟัครีเอชัน่ 495,410.00          บจ.ทฟัครีเอชัน่ 495,410.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.690/2561

รู้ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.2 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จดัท ำข้อมลูส ำหรับคุมื๋อกำรใช้ยำ 150,000.00        150,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิสนธ์ิ จงตระกูล 150,000.00          นำยพิสนธ์ิ จงตระกูล 150,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.681/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.2 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จดัท ำโครงกำรกำรทบทวน 100,000.00        100,000.00       เฉพำะเจำะจง มลูนิธิเพ่ือกำรประเมิน 100,000.00          มลูนิธิเพ่ือกำรประเมิน 100,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.682/2561

วรรณกรรมฯ เทคโนโลยีฯ เทคโนโลยีฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.3 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 ด ำเนินกำรทบทวนข้อมลูวชิำกำร 100,000.00        100,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.กุลรว ีสิทธิพงศ์ 100,000.00          นส.กุลรว ีสิทธิพงศ์ 100,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.693/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.3 ก.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 ท ำเอกสำรเก่ียวกับกำรส ำรวจ 50,000.00          50,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.อญัรินทร์ สกลวทิยำนนท์ 50,000.00            นส.อญัรินทร์ สกลวทิยำนนท์ 50,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.694/2561

ข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.3 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

12 จ้ำงออกแบบและพิมพ์หนงัสือ 99,000.00          99,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษรณ์ 99,000.00            หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษรณ์ 99,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.695/2561

เร่ืองฯ กรำฟฟิคแอนดิไซส์ กรำฟฟิคแอนดิไซส์ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.3 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จดัท ำเอกสำรและประสำนกำร 20,860.00          20,860.00         เฉพำะเจำะจง นำยธนิพนธ์ ปิยะพฒัน์ 20,860.00            นำยธนิพนธ์ ปิยะพฒัน์ 20,860.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.696/2561

ประชมุ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.3 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จดัท ำเอกสำรและตรวจสอบเบือ้ง 20,860.00          20,860.00         เฉพำะเจำะจง นส.กำญจนำ ประทมุสตูร 20,860.00            นส.กำญจนำ ประทมุสตูร 20,860.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.697/2561

ต้นเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.3 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 7,500.00            7,500.00           เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 7,500.00              สำมชยั 2017 7,500.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.698/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.3 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จดัทข้อมลูประกอบกำร 56,000.00          56,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.ขนิษฐำ โลมเมือง 56,000.00            นส.ขนิษฐำ โลมเมือง 56,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.699/2561

ปรับปรุงบญัชียำหลกัฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 สค..2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 27,000.00          27,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 27,000.00            นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 27,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.703/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.9 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

18 จ้ำงท ำตรำยำง 8,115.00            8,115.00           เฉพำะเจำะจง จ.ช่ืนพำณิชย์ 8,115.00              จ.ช่ืนพำณิชย์ 8,115.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.704/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.9 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำท ำพืน้ห้อง 494,982.00        494,982.00       เฉพำะเจำะจง บจ.อำชำ 494,982.00          บจ.อำชำ 494,982.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.705/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.9 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จดัท ำสรุปข้อมลูกำรจดัซือ้ยำใน 40,000.00          40,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอมรชยั ไชยโครต 40,000.00            นำยอมรชยั ไชยโครต 40,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.706/2561
บญัชียำหลกั เสนอรำคำเหมำะสม ลว.10 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

21 จดัท ำข้อมลูพิจำรณำยำจำกสมนุไพรฯ 20,000.00          20,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยเสกรชตกร บวัเบำ 20,000.00            นำยเสกรชตกร บวัเบำ 20,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.707/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.10 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 เชำ่ห้องประชมุ จ.กำญจนบรีุ 20,000.00          20,000.00         เฉพำะเจำะจง บจ.อำร์.เค.วี 20,000.00            บจ.อำร์.เค.วี 20,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.708/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.10 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จ้ำงพิมพ์หนงัสือคูมื่อ 30,000.00          30,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษร 30,000.00            หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษร 30,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.709/2561

กรำฟฟิค เสนอรำคำเหมำะสม ลว.10 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

24 จ้ำงขนย้ำยครุภณัฑ์และอปุกรณ์ตำ่งๆ 38,400.00          38,400.00         เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม 38,400.00            นำยไพฑรูย์ ขนัถม 38,400.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.710/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.15 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จ้ำงท ำกระเป๋ำ 34,050.00          34,050.00         เฉพำะเจำะจง บจ.ฮอพบอน 34,050.00            บจ.ฮอพบอน 34,050.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.711/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.15 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จดัซุ้มนิทรรศกำรฯ 50,000.00          50,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงศิริรัตน์ ตนัปิชำติ 50,000.00            นำงศิริรัตน์ ตนัปิชำติ 50,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.714/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.17 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จดัจ้ำงเพ่ือท ำสืก่ำรสอนและ 150,000.00        150,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยววิฒัน์ ถำวรวฒันำยงศ์ 150,000.00          นำยววิฒัน์ ถำวรวฒันำยงศ์ 150,000.00         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.715/2561

ข้อสอบฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.17 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จ้ำงเก็บข้อมลู จดัท ำบนัทกึกำร 18,500.00          18,500.00         เฉพำะเจำะจง นส.วรัทยำ พลสวสัดิว์ำนิชย์ 18,500.00            นส.วรัทยำ พลสวสัดิว์ำนิชย์ 18,500.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.703/2561

ตรวจสถำนที่ขำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.9 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จ้ำงซอ่มไดร์ชำร์จรถยนต์รำชกำร 26,450.40          26,450.40         เฉพำะเจำะจง บจ.สยำมพระรำม5 26,450.40            บจ.สยำมพระรำม5 26,450.40           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.703/2561

นิสสนั เสนอรำคำเหมำะสม ลว.9 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

30 จ้ำงตรวจเช็คและซอ่มบ ำรุงรถยนต์ 13,414.59          13,414.59         เฉพำะเจำะจง โตโยต้ำ 13,414.59            โตโยต้ำ 13,414.59           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.703/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.9 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมลูทะเบียน 40,000.00          40,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.กนกกร สทุธินนท์ 40,000.00            นส.กนกกร สทุธินนท์ 40,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.703/2561

ต ำรับยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.9 ส.ค.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงท ำตรำยำง 1,009.00 1,009.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,009.00 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,009.00
มีคณุภำพและกำรบริกำรดี

ตจ 113/61 ลว. 14 สิงหำคม 

2561

2 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ จ ำนวน 42 

กลอ่ง

115,326.00 115,326.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัทโฟทีก้ำ จ ำกัด 115,326.00 บริษัทโฟทีก้ำ จ ำกัด 115,326.00 โดยใช้เกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และ

คณุภำพดี เพียงพอตำม

ควำมต้องกำรใช้งำน และ

เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงำน

ตซ 20/61 ลว. 22 สิงหำคม 2561

เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561 

ช่ือหน่วยงำน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่  5  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 4 

รำยกำร (ของกลำง)

110,500.00 110,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส. รุ่งเจริญ 110,500.00 ร้ำน ส. รุ่งเจริญ 110,500.00 โดยใช้เกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และ

คณุภำพดีเพียงพอตำม

ควำมต้องกำรใช้งำน และ

เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงำน

ตซ 21/61 ลว. 24 สิงหำคม 2561

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1 จ้ำงซอ่มคอมฯ 5,671.00 5,671.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 5,671.00 บ.ซนัไชน์ 5,671.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.800/61               2 

สิงหำคม 2561

2 จ้ำงออกแบบและพิมพ์สือ่ 500,000 500,000 เฉพำะเจำะจง บ.คิวคมัเบอร์ 500,000 บ.คิวคมัเบอร์ 500,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.801/61               6 

สิงหำคม 2561

3 จ้ำงท ำตรำยำง 5,675 5,675 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 5,675 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 5,675

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.802/61               6 

สิงหำคม 2561

4 จ้ำงเปลีย่นน ำ้มนัเคร่ือง (นจ1284) 3,237.29 3,237.29 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนนทบรีุ 3,237.29 บ.โตโยต้ำนนทบรีุ 3,237.29

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.803/61               6 

สิงหำคม 2561

5 จ้ำงเปลีย่นน ำ้มนัเคร่ือง (นจ1286) 3,609.65 3,609.65 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนนทบรีุ 3,609.65 บ.โตโยต้ำนนทบรีุ 3,609.65

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.804/61               10 

สิงหำคม 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน…สิงหำคม....2561................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนกัอำหำร......................................

วนัที.่....20......เดือน…..กันยำยน.....พ.ศ...2561.................

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6       จ้ำงสอบเทียบ     PH Metter 21,400.00 21,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอกไฮแล็บ จก. 21,400.00 บ.บำงกอกไฮแล็บ จก. 21,400.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.805/61               10 

สิงหำคม 2561

7 จ้ำงท ำกระเป๋ำไอโอดีน 27,541.80 27,541.80 เฉพำะเจำะจง บ.เดินด้ำย จก. 27,541.80 บ.เดินด้ำย จก. 27,541.80

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.807/61               10 

สิงหำคม 2561

8 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 500 500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 500 ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.808/61               10 

สิงหำคม 2561

9 จ้ำงซอ่มคอมฯ(CPU) 1,926 1,926 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 1,926 บ.ซนัไชน์ 1,926

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.809/61               15 

สิงหำคม 2561

10 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 14,250 14,250 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำญจนำภรณ์ สวุรรณ 14,250 น.ส.กำญจนำภรณ์ สวุรรณ 14,250

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.810/61               15 

สิงหำคม 2561

11       จ้ำงซอ่มรถยนต์     (นง-6625) 7,450 7,450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 7,450 ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 7,450

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.811/61               15 

สิงหำคม 2561

12
จ้ำงเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง(นง-

6623)
10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 10,000.00 ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 10,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.812/61               15 

สิงหำคม 2561

13 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำยไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 50,000 นำยไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 50,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.813/61               21 

สิงหำคม 2561

14 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 24,000 24,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั บรรจง 24,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 24,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.814/61               24 

สิงหำคม 2561

15 จ้ำงซอ่มคอมพิวเตอร์ 6,527 6,527 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 6,527 บ.ซนัไชน์ 6,527

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.815/61               24 

สิงหำคม 2561

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง นำยภีม พจนกรโกศล 11,000 นำยภีม พจนกรโกศล 11,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.816/61               24 

สิงหำคม 2561

17 จ้ำงตรวจผลิตภณัฑ์อำหำร 4,280 4,280 เฉพำะเจำะจง บ.โพ้นทะเล จก. 4,280 บ.โพ้นทะเล จก. 4,280

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.817/61               24 

สิงหำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

18
จดัพิมพ์คูมื่อผลิตภณัฑ์เสริม

อำหำร
500,000 500,000 เฉพำะเจำะจง บ.คิวคมัเบอร์ 500,000 บ.คิวคมัเบอร์ 500,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.818/61               27 

สิงหำคม 2561

19 ตดัตอ่วดีีโอ 171,200.00 171,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟดูินำร์ 171,200.00 บ.ฟดูินำร์ 171,200.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.818/61               27 

สิงหำคม 2561

20 จ้ำงพิมพ์แผ่นพบั 120,000 120,000 เฉพำะเจำะจง บ.คิวคมัเบอร์ 1,200,000 บ.คิวคมัเบอร์ 1,200,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.819/61               28 

สิงหำคม 2561

21 จ้ำงท ำกระเป๋ำไอโอดีน 119,989.80 119,989.80 เฉพำะเจำะจง บ.เดินด้ำย จก. 119,989.80 บ.เดินด้ำย จก. 119,989.80

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.820/61               31 

สิงหำคม 2561

22 จ้ำงซอ่มห้องน ำ้ 287,081.00 287,081.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 287,081.00 บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 287,081.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.821/61               31 

สิงหำคม 2561

23 ซือ้หมึก 87,376.20 87,376.20 เฉพำะเจำะจง งบกลำง 87,376.20 งบกลำง 87,376.20

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บซ.อ.70/61               30 

สิงหำคม  2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
วงเงินที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงท ำสติกเกอร์ตรำดำ่นอำหำร

และยำ
8,137.00 8,137.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสเซนซ์ ควอลิตี ้อำร์ต 8,137.00 ร้ำนเอสเซนซ์ ควอลิตี ้อำร์ต 8,137.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.226/61 ลว 2 ส.ค. 61

2
จ้ำงปรับปรุงดำ่นอำหำรและยำ

แม่สำย
18,050.00 18,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 18,050.00 นำยพงษ์พนสั เชือ้เจ็ดตน 18,050.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.228/61 ลว 23 ส.ค. 61

3
เชำ่รถยนต์มำใช้ในรำชกำรดำ่น

อำหำรและยำ
38,888.00 41,667.67 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ำกัด 38,888.00 บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ำกัด 38,888.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.228/61 วนัที่ 27 ส.ค. 61

วนัที่     31     เดือน     สิงหำคม    พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑
แฟ้มใสเ่อกสำรประกอบกำร

ประชมุ
๓,๘๕๒ ๓,๘๕๒ เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๓,๘๕๒ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๓,๘๕๒

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๑๖/๒๕๖๑      วนัที่ 

๑/๘/๒๕๖๑

๒ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๗๔,๗๓๕ ๗๔,๗๓๕ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๗๔,๗๓๕ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๗๔,๗๓๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๑๗/๒๕๖๑      วนัที่ 

๖/๘/๒๕๖๑

๓ กระดำษถ่ำยเอกสำร ๔๖๔๕.๕๐ ๔๖๔๕.๕๐ เฉพำะเจำะจง
บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

 จ ำกัด
๔๖๔๕.๕๐

บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ำกัด
๔๖๔๕.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๑๘/๒๕๖๑      วนัที่

 ๒๒/๘/๒๕๖๑

๔ วสัดสุ ำนกังำนและวสัดอ่ืุนๆ ๒๖๒๙๕.๒๕ ๒๖๒๙๕.๒๕ เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๖๒๙๕.๒๕ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๖๒๙๕.๒๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๑๙/๒๕๖๑      วนัที่

 ๒๒/๘/๒๕๖๑

๕ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๑๕,๒๕๕ ๑๕,๒๕๕ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีเอ็มเอ็น ซพัพลำย ๑๕,๒๕๕ ร้ำน พีเอ็มเอ็น ซพัพลำย ๑๕,๒๕๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๒๐/๒๕๖๑      วนัที่

 ๒๔/๘/๒๕๖๑

๖ จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสธิุดำ  บตุทะนำ ๒๐,๐๐๐ นำงสำวสธิุดำ  บตุทะนำ ๒๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๖๓/๒๕๖๑     วนัที่

 ๓/๘/๒๕๖๑

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.สิงหำคม...๒๕๖๑......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผู้บริโภค.................

วนัที…่๓...เดือน.....กันยำยน....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๗ กระเป๋ำใสเ่อกสำร ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. อินเตอร์ กลอเรียส ๗๕,๐๐๐ หจก. อินเตอร์ กลอเรียส ๗๕,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๖๔/๒๕๖๑     วนัที่

 ๓/๘/๒๕๖๑

๘ ตรำยำง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ ๑,๐๐๐ ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ ๑,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๖๕/๒๕๖๑     วนัที่

 ๓/๘/๒๕๖๑

๙ เหมำรถบสัปรับอำกำศ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด ๗๘,๐๐๐ บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด ๗๘,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๖๖/๒๕๖๑     วนัที่

 ๖/๘/๒๕๖๑

๑๐
เหมำรถตู้ปรับอำกำศพร้อม

พนกังำนรถ
๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ ๖,๙๐๐ นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ ๖,๙๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๖๗/๒๕๖๑     วนัที่

 ๖/๘/๒๕๖๑

๑๑
งำนผลิตและจดัหำอปุกรณ์

ตกแตง่นิทรรศกำรงำนมอบรำงวลั
๙,๔๔๘.๑๐ ๙,๔๔๘.๑๐ เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอวสิ จ ำกัด
๙,๔๔๘.๑๐

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอวสิ จ ำกัด
๙,๔๔๘.๑๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๖๘/๒๕๖๑     วนัที่

 ๖/๘/๒๕๖๑

๑๒
งำนจดัแถลงข่ำวประชำสมัพนัธ์ 

อย. ใช้มำตรำ 44
๒๙๙,๓๘๖.๐๐ ๒๙๙,๓๘๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกัด ๒๙๙,๓๘๖.๐๐ บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกัด ๒๙๙,๓๘๖.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๖๙/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๐/๘/๒๕๖๑

๑๓ พิมพ์ใบประกำศนียบตัร ๑๐,๗๐๐.๐๐ ๑๐,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ร ำไทยเพรส จ ำกัด ๑๐,๗๐๐.๐๐ บ.ร ำไทยเพรส จ ำกัด ๑๐,๗๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๐/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๑/๘/๒๕๖๑

๑๔ ซอ่มครุภณัฑ์ ๔,๙๙๐.๐๐ ๔,๙๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๔,๙๙๐.๐๐ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๔,๙๙๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๑/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๑/๘/๒๕๖๑

๑๕ ซอ่มห้องน ำ้หญิง ห้องที6่ ๑,๖๓๗.๐๐ ๑,๖๓๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๖๓๗.๐๐ ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๖๓๗.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๒/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๔/๘/๒๕๖๑

๑๖
ออกแบบผลิตและติดตัง้ป้ำยคตั

เอำท์
๑๓,๙๑๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอวสิ จ ำกัด
๑๓,๙๑๐.๐๐

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอวสิ จ ำกัด
๑๓,๙๑๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๓/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๘/๘/๒๕๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๗
ซอ่มเคร่ืองโทรสำร เลขครุภณัฑ์ 

พศ.2/58fax
๓,๒๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๓,๒๐๐.๐๐ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๓,๒๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๔/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๘/๘/๒๕๖๑

๑๘
บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอวสิ จ ำกัด
๒๒,๐๙๕.๕๐ ๒๒,๐๙๕.๕๐ เฉพำะเจำะจง ออกแบบและผลิต roll up ๒๒,๐๙๕.๕๐ ออกแบบและผลิต roll up ๒๒,๐๙๕.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๕/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๘/๘/๒๕๖๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 เบิกคำ่จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะจงเจำะ นำยกรณยั พิมพสรุกะ 9,000.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 9,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.87/2561 ลว.29 มิย.61

22-26 กค.61 จ.พิษณโุลก คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/1621 ลว.11 กค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 เบิกเงินคำ่จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 24,000.00 24,000.00 เฉพำะจงเจำะ นำยกรณยั พิมพสรุกะ 24,000.00 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 24,000.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.92.1/2561 ลว.18 กค.61

พร้อมน ำ้มนัเชือ้เพลิง  - เสนอรำคำเหมำะสม สธ1006.1/1827 ลว.6 สค.61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 เบิกเงินคำ่จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเลม่ 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั 2017 40,000.00 ร้ำนสำมชยั 2017 40,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.92/2561 ลว.18 สค.61

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/1810 ลว.6 สค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 เบิกเงินคำ่จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อม 14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจง บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 14,980.00 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 14,980.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.78/2561 ลว.5 มิย.61

เข้ำเลม่ 200 เลม่ /70บำท คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/1710 ลว.19 กค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 เบิกเงินซือ้ยำงรถยนต์ นง.6629 14,124.00 14,124.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.00 ร้ำน ติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบซ.20/2561 ลว.8 สค.61

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/1921 ลว. 16 สค.61

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 3 กันยำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

6 เบิกซือ้วสัดสุ ำนกังำน (หมึกพิมพ์) 97,670.21 97,670.21 เฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 97,670.21 บ.ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 97,670.21  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบซ.21/2561 ลว.9/สค.61

จ ำนวน 5 รำยกำร ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนใหญ่ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/1936 ลว.17 สค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 เบิกซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำรประชมุ 13,500.00 13,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ำกัด 13,500.00 บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ำกัด 13,500.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบซ.22/2561 ลว.17/สค.61

ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนใหญ่ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/2031 ลว.28 สค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

8 เบิกเงินคำ่จ้ำงซอ่มรถยนต์ นง 6629 23,600.99 สืบรำคำจำกท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต้แอร์ 23,600.99 หจก.พระนครออโต้แอร์ 23,600.99  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.100/2561 ลว.27 สค.61

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/2036 ลว.29 สค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

9 เบิกเงินคำ่จ้ำงถ่ำยเอกสำรสีส่ี 31,993.00 31,993.00 เฉพำะเจำะจง บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 31,993.00            บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 31,993.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ สธ1006.1/1975 ลว.21 สค.61

พร้อมเข้ำเลม่ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ คบจ.97/2561 ลว.9สค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก รำคำที่เสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้กระดำษกำร์ดขำว 11,770.00          11,770.00         เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 11,770 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 11,770 บำท มีคณุภำพและบริกำรดี
ใบสัง่ซือ้ บซส. 18/2561

ลว. 21 ส.ค.61

2 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 26,750.00          26,750.00         เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 26,750 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 26,750 บำท มีคณุภำพและบริกำรดี
ใบสัง่จ้ำงที่ บซส.19/2561

ลว. 28 ส.ค. 61

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเคร่ืองส ำอำง).......

วนัที่      เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3

จ้ำงท ำป้ำยช่ือ

1,016.50            1,016.50           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสเซนซ์ ควอลิตี ้อำร์ต 1,016.50 บำท ร้ำนเอสเซนซ์ ควอลิตี ้อำร์ต 1,016.50 บำท

คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.174/2561

ลว .8 ส.ค.61

5
จ้ำงซอ่มระบบรถยนต์ หมำยเลข

ทะเบียน นง 5193 นนทบรีุ
26,685.80          26,685.80         เฉพำะเจำะจง สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 26,685.80 บำท สินเจริญเบรคเซ็นเตอร์ 26,685.80 บำท

คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.175/2561

ลว .16 ส.ค. 61

6
จ้ำงเปลีย่นอะไหล ่ถ่ำย

น ำ้มนัเคร่ืองรถยนต์
5,216.25 5,216.25 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 5,216.25 บำท บ.สยำมพระรำม 5 จ ำกัด 5,216.25 บำท

คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.176/2561 

ลว. 16 ก.ค. 61

7

จ้ำงท ำสติกเกอร์ 406,600.00        406,600.00       เฉพำะเจำะจง บ.เวลท์ ครีเอชัน่ แอนด์

 เทรดดิง้ จ ำกัด

406,600 บำท บ.เวลท์ ครีเอชัน่ แอนด์

 เทรดดิง้ จ ำกัด

406,600 บำท คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.177/2561 

ลว. 20 ก.ค. 61

แบบ สขร. 1

ห งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร  1,282 ชดุ 5,128.00            5,128.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดบัเบิล้ย.ูท.ี 5,128.00              ร้ำน ดบัเบิล้ย.ูท.ี 5,128.00             บริกำรดี รำคำตรงกับงบ บจ.ว.67/61

(ชดุละ 10 แผ่น) ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ประมำณ ลว. 6 สค.61

2 จ้ำงท ำตรำยำง 16 รำยกำร 1,650.00            1,650.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,650 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,650 บริกำรดี รำคำตรงกับงบ บจ.ว. 68/61

ประมำณ ลว. 7 สค.61

3 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 5 รำยกำร 52,329.00          52,329.00         เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 52,329.00 กิจเจริญกำรค้ำ 52,329.00 วงเงินภำยในงบประมำณ บซ.ว. 11/61

(งบรำยได้ สนง.อย.) ลว. 31  สค.61

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.......สิงหำคม 2561..................

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่ ....6... เดือน .กันยำยน  พ.ศ.  2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงซอ่มเคร่ืองพิมพ์ Fuji 

XEROX รุ่น Docuprint CM305 

df และเคร่ืองพิมพ์ 

CanonMG3570

20,500.00          20,500.00         จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   57/2561

รำคำจ้ำง  20,500 บำท รำคำจ้ำง 20,500 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 15 สิงหำคม 2561

2 จดัจ้ำงงำนอปุกรณ์ จดัแสดง

นิทรรศกำร

19,795.00          19,795.00         จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ศิริวฒันฤทธ์ิ จ ำกัด บริษัท ศิริวฒันฤทธ์ิ จ ำกัด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   60/2561

รำคำจ้ำง  19,795 บำท รำคำจ้ำง 19,795 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 27 สิงหำคม 2561

3 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 144,589.10        144,589.10       จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ำกัด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   10/2561

รำคำจ้ำง  144,589.10 บำท รำคำจ้ำง  144,589.10 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 14 สิงหำคม  2561

4 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 3,650.00            3,650.00           จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   11/2561

รำคำจ้ำง  3,650 บำท รำคำจ้ำง  3,650 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 15 สิงหำคม  2561

5 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 18,404.00          18,404.00         จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   12/2561

รำคำจ้ำง 18,404 บำท รำคำจ้ำง 18,404 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 15 สิงหำคม  2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัลือกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2561

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ.2561

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จดักำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภณัฑ์สขุภำพ (ศรป.)......

วนัที…่31...เดือน..สิงหำคม..พ.ศ....2561...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงเหมำบริกำรน ำร่องระบบ

smart counter service ส ำหรับ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพระยะที่ 2

500,000.- บำท 500,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอน

ซลัติง้

รำคำที่เสนอ 500,000.- บำท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอน

ซลัติง้

รำคำที่จ้ำง 500,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 100/๒๕๖๑

2 ส.ค.61

2 เชำ่อปุกรณ์และระบบในกำร

ให้บริกำร smart counter service

498,500.- บำท 498,500.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ 

แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ำกัด  

  รำคำที่เสนอ 498,500.- บำท

บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ 

แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ำกัด    

รำคำที่เชำ่ 498,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 101/๒๕๖๑

2 ส.ค.61

3 จ้ำงจดัท ำและปรับปรุงข้อมลูด้ำน

สำรสนเทศของกองสง่เสริมกำร

ประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

42,762.- บำท 42,762.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำยเอกนรินทร์  ยอดอินทร์

รำคำที่เสนอ 42,762.- บำท

 นำยเอกนรินทร์  ยอดอินทร์

รำคำที่จ้ำง 42,762.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 102/๒๕๖๑

2 ส.ค.61

4 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์

และให้บริกำรข้อมลู

37,860.- บำท 37,860.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

รำคำที่เสนอ 37,860.- บำท

น.ส.สิริเพ็ญ ทองเพ็ชร

รำคำที่จ้ำง 37,860.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 37/๒๕๖๑

2 ส.ค.61

5 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์

และให้บริกำรข้อมลู

32,540.- บำท 32,540.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.อรมณี ค ำชำสยั

รำคำที่เสนอ 32,540.- บำท

น.ส.อรมณี ค ำชำสยั

รำคำที่จ้ำง 37,860.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 38/๒๕๖๑

2 ส.ค.61

6 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์

และให้บริกำรข้อมลู

32,540.- บำท 32,540.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณำรำยณ์ ต้อมทอง

รำคำที่เสนอ 32,540.- บำท

น.ส.พรรณำรำยณ์ ต้อมทอง

รำคำที่จ้ำง 37,860.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 39/๒๕๖๑

2 ส.ค.61

7 จ้ำงติดตัง้บำนเลือ่นอตัโนมตัิ 299,600.- บำท 299,600.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ทีจี อินทรีเรีย จก.

รำคำที่เสนอ 299,600.- บำท

บ.ทีจี อินทรีเรีย จก.

รำคำที่จ้ำง 299,600.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 40/๒๕๖๑

3 ส.ค.61

8 จ้ำงปรับปรุงพืน้ที่ชัน้ 1 อำคำร 6 249,192.- บำท 249,192.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ. อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำที่เสนอ 249,192.- บำท

บ. อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำที่จ้ำง 249,192.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 41/๒๕๖๑

3 ส.ค.61

9 ซือ้เคร่ืองท ำน ำ้ร้อน- น ำ้เย็น 73,500.- บำท 73,500.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน Y&Y

รำคำที่เสนอ 73,500.- บำท

ร้ำน Y&Y

รำคำที่ซือ้ 73,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 17/๒๕๖๑

3 ส.ค.61



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10 ซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 389,700.- บำท 389,700.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ไอแอมป์ ออฟฟิต 

เฟอร์นิเจอร์

รำคำที่เสนอ 389,700.- บำท

บ.ไอแอมป์ ออฟฟิต เฟอร์นิเจอร์

รำคำที่ซือ้ 389,700.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 18/๒๕๖๑

3 ส.ค.61

11 ซือ้เคร่ืองปรับอำกำศ 162,640.- บำท 162,640.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ

รำคำที่เสนอ 3162,640.- บำท

ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ

รำคำที่ซือ้ 162,640- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.ซ 19/๒๕๖๑

3 ส.ค.61

12 จ้ำงจดัท ำระบบข้อมลูกำรให้

ค ำแนะน ำผลิตภรัฑ์สขุภำพ

45,550.- บำท 45,550.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ญำพนัธ์ นนัทะวชิยั

รำคำที่เสนอ 45,550.- บำท

น.ส.กำนต์ญำพนัธ์ นนัทะวชิยั

รำคำที่จ้ำง 45,550.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 103/๒๕๖๑

9 ส.ค.61

13 จ้ำงจดัท ำเอกสำรประกอบกำร

ประชมุและเอกสำรเก่ียวกับกำร

เบิกจำ่ยเงิน

25,450.- บำท 25,450.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.เจนจิรำ เจ้ำไทย

รำคำที่เสนอ 25,450.- บำท

น.ส.เจนจิรำ เจ้ำไทย

รำคำที่จ้ำง 25,450.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 104/๒๕๖๑

9 ส.ค.61

14 จ้ำงท ำข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุกำร

ด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

28,310.- บำท 28,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำภรณ์  เดชคง

รำคำที่เสนอ 28,310.- บำท

น.ส.ชนำภรณ์  เดชคง

รำคำที่จ้ำง 28,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 105/๒๕๖๑

9 ส.ค.61

15 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนสำรบรรณและ

เอกสำรกำรประชมุ

19,400.- บำท 19,400.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ปรำรถนำ พงษ์คะเชน

รำคำที่เสนอ 19,400.- บำท

น.ส.ปรำรถนำ พงษ์คะเชน

รำคำที่จ้ำง 19,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 106/๒๕๖๑

9 ส.ค.61

16 จ้ำงท ำข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุกำร

ขึน้ทะเบียนต ำรับยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

28,310.- บำท 28,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.สรวย์ี  ปวณีด ำรง

รำคำที่เสนอ 28,310.- บำท

น.ส.สรวย์ี  ปวณีด ำรง

รำคำที่จ้ำง 28,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 107/๒๕๖๑

9 ส.ค.61

17 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลู

 และทบทวนข้อมลูยำ

60,000.- บำท 60,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  น.ส.วริำกร ฉัตรมงคลพร

รำคำที่เสนอ 60,000.- บำท

 น.ส.วริำกร ฉัตรมงคลพร

รำคำที่จ้ำง 60,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 108/๒๕๖๑

9 ส.ค.61

18 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลู

 และทบทวนข้อมลูยำ

60,000.- บำท 60,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธนพงษ์ เธียรผำติ

รำคำที่เสนอ 60,000.- บำท

นำยธนพงษ์ เธียรผำติ

รำคำที่จ้ำง 60,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 109/๒๕๖๑

9 ส.ค.62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......

วันที่.....5...... เดือน....กันยายน...... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

19 จ้ำงท ำโปสเตอร์ 18,000.- บำท 18,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรกรำฟฟิกซ์แอนดีไซน์

รำคำที่เสนอ 18,000.- บำท

หจก.อกัษรกรำฟฟิกซ์แอนดีไซน์

รำคำที่จ้ำง 18,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 110/๒๕๖๑

9 ส.ค.62

20 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรปรับ

อำกำศ

42,000.- บำท 42,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำที่เสนอ 42,000.- บำท

นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำที่จ้ำง 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 111/๒๕๖๑

9 ส.ค.62

21 จ้ำงด ำเนินงำนแถลงข่ำวผลกำร

ด ำเนินงำน อย.ฯ

128,400.- บำท 128,400.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ จก.

รำคำที่เสนอ 128,400.- บำท

บ.โนวำอินเตอร์ จก.

รำคำที่จ้ำง 128,400.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 42/๒๕๖๑

9 ส.ค.62

22 จ้ำงท ำป้ำย อำคำร 6 39,590.- บำท 39,590.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ. อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำที่เสนอ 39,590.- บำท

บ. อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำที่จ้ำง 39,590.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 112/๒๕๖๑

29 ส.ค.62

23 จ้ำงจดัและเก็บพืน้ที่แถลงข่ำวฯ 10,000.- บำท 10,000,.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยลลิต อยูเ่ย็น

รำคำที่เสนอ 10,000,000.- 

บำท

นำยลลิต อยูเ่ย็น

รำคำที่จ้ำง 10,000,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 113/๒๕๖๑

29 ส.ค.62


