
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

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

1 จดัจ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 7,811.00                  7,811.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

 รำคำ 7,811 บำท

ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ

 รำคำ 7,811 บำท

ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ

คณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่เป็น

มำตรฐำน และคณุภำพดี เพียงพอ

 ตำมควำมต้องกำรใช้งำน และ

เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงำน

ตสน.จ.5/2562

ลว. 22 เมษำยน 2562

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 9,416.-บำท 9,416.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 9,416.-บำท ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 9,416.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 177/2562

ฝ่ำยบริหำรฯ สล.6/53ป. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 2 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 64,560.-บำท 32,280.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 32,280.-บำท น.ส.สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 32,280.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 178/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 31,185.-บำท 31,185.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กัญญ์วรำ บญุคล้ำย 31,185.-บำท น.ส. กัญญ์วรำ บญุคล้ำย 31,185.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 179/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 8 พฤษภำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 19,200.-บำท 19,200.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. วรว ีกำระเกตุ 19,200.-บำท น.ส. วรว ีกำระเกตุ 19,200.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 180/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงที่ปรึกษำฯ 360,000.-บำท 360,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยประพนธ์ อำงตระกูล 360,000.-บำท นำยประพนธ์ อำงตระกูล 360,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 181/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงที่ปรึกษำฯ 300,000.-บำท 300,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ปรีชำทวกิีจ 300,000.-บำท นำยสมชำย ปรีชำทวกิีจ 300,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 182/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงที่ปรึกษำฯ 300,000.-บำท 300,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวชิระ อ ำพนธ์ 300,000.-บำท นำยวชิระ อ ำพนธ์ 300,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 183/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่  เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 28,350.-บำท 28,350.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท น.ส.เบญจมำศ มฆัวำฬ 28,350.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 184/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 27,000.-บำท 27,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรพร  วฒิุภำนนัท์ 27,000.-บำท น.ส.ศิรพร  วฒิุภำนนัท์ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 185/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 108,420.-บำท 108,420.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมภพ เสมำทอง 108,420.-บำท นำยสมภพ เสมำทอง 108,420.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 186/2562

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 57,750.-บำท 57,750.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. พชัรินทร์ เอกมำตย์ 57,750.-บำท น.ส. พชัรินทร์ เอกมำตย์ 57,750.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 187/2562

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยชว่ยอ ำนวย 50,400.-บำท 50,400.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอนษุรำ พุ่มขู่ 50,400.-บำท นำงอนษุรำ พุ่มขู่ 50,400.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 188/2562

กำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 ซอ่มหลงัคำและทำสีเพดำน 12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 12,000.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 12,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 189/2562

ห้องประชมุชัน้ 6 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

                    



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

14 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 47,250.-บำท 47,250.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ปัทมวรรณ แซอิ่ง้ 47,250.-บำท น.ส.ปัทมวรรณ แซอิ่ง้ 47,250.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 190/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 9 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 47,250.-บำท 47,250.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 47,250.-บำท น.ส.จิรำภรณ์ ธิบดีเดช 47,250.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 191/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 9 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 5,885.-บำท 5,885.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 5,885.-บำท ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 5,885.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 192/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 ซอ่มโถปัสสำวะห้องน ำ้ สตง. 22,470.-บำท 22,470.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด 22,470.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด 22,470.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 193/2562

และโถปัสสำวะห้องน ำ้ชำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562

อำคำร 4 ชัน้ 6 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 ซอ่มทอ่น ำ้ทิง้อำคำรหวัมมุ 10,000.-บำท 10,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แร็ทโกรฯ 10,000.-บำท บริษัท แร็ทโกรฯ 10,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 194/2562

โรงอำหำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562

ภำยในวงเงินงบ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำปรับปรุงพืน้ห้องที่ใช้ในกำรเก็บรักษำ14,980 14,980 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.132/62

รำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ เสนอรำคำ 14,980 บำท รำคำจ้ำง 14,980 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 9 เมษำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูรำยงำน 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำยปรมินทร์ ผำแก้ว นำยปรมินทร์ ผำแก้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.133/62

เหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจ้ำง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 10 เมษำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงเหมำปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงัควำม 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำงกุลนำถ ปทมุสตูิ นำงกุลนำถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.134/62

ปลอดภยัด้ำนผลิตภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจ้ำง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 11 เมษำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน เมษำยน 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัเตรียมข้อมลูและ 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสินีนชุ รงศิริกุล นำงสำวสินีนชุ รงศิริกุล โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.135/62

ประสำนด้ำนติดตำมและประเมินผล เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง 30,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 11 เมษำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงติดตัง้เดินสำยไฟแสงสวำ่ง ณ ห้อง 425 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.136/62

และห้องเก็บเอกสำรฯ เสนอรำคำ 3,500 บำท รำคำจ้ำง 3,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 24 เมษำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงแปลรำยกำรข้อมลูอำกำรไม่พงึประสงค์ 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววมิลณฐั สรุกุล นำงสำววมิลณฐั สรุกุล โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.137/62

(Adverse Event Team)ฯ เสนอรำคำ 15,000 บำท รำคำจ้ำง 15,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 24 เมษำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงซอ่มแซมห้องน ำ้ชำย ชัน้ 4 อำคำร 5 24,396 24,396 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด บริษัท อำชำเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.138/62

เสนอรำคำ 24,396 บำท รำคำจ้ำง 24,396 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 25 เมษำยน 2562

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงท ำตรำยำงของเจ้ำหน้ำที่ 

จ ำนวน 13 รำยกำร
2,595 บำท

2,595 บำท รำคำที่

เคยซือ้ครัง้สดุท้ำย

ภำยในระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ จ ำกัด/

2,595 บำท

ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ จ ำกัด/2,595

 บำท

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบตัิรำชกำรภำยใน

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำและ

ทดแทนของเดิมที่ช ำรุด

จ/15/2562 ลว.9 เม.ย.62

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน

ประกอบกำรประชมุ

1,585.60 1,585.60                 วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี     

เสนอรำคำ ๑,๕๘๕.๖๐ บำท

ร้ำน เอส. เอส. สเตชัน่เนอร่ี        

เสนอรำคำ ๑,๕๘๕.๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๖/๒๕๖๒         ลว. 3 

เมษำยน ๒๕๖๒

๒ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 3,300.95 3,300.95  วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เอสเอสดี 

เวลดิง้ซพัพลำย เสนอรำคำ 

๓,๓๐๐.๙๕ บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เอสเอสดี เวล

ดิง้ซพัพลำย เสนอรำคำ 

๓,๓๐๐.๙๕ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๑๗/๒๕๖๒         ลว. ๕ 

เมษำยน ๒๕๖๒

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์.......

วนัที่  ๗ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก

เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2562

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 256๒ 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓ ขออนมุตัิจดัจ้ำงรถยนต์ตู้พร้อม

พนกังำนขบัรถ

16,455.00 16,455.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมมำขนัธ์ เสนอ

รำคำ  16,455 บำท

นำยฉลอง  สมัมมำขนัธ์ เสนอ

รำคำ  16,455 บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๒๗/๒๕๖๒        ลว. ๓

 เมษำยน ๒๕๖๒

๔ ขออนมุตัิจดัจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

1,000.00 1,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊อปป๊ี ปริน้                 

เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

ร้ำน ก๊อปป๊ี ปริน้                     

เสนอรำคำ ๑,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๒๘/๒๕๖๒        ลว. ๓

 เมษำยน ๒๕๖๒

๕ ขออนมตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

71,600.00 71,600.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  ทรงศร  เสนอ

รำคำ ๗๑,๖๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ  ทรงศร  เสนอ

รำคำ ๗๑,๖๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม

เหมำะสมในงำน ไม่เกินรำคำที่

ก ำหนดและตรงตำมวตัถปุระสงค์

ของกำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๑๒๙/๒๕๖๒        ลว. 

๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒

๖ ขออนมุตัิจดัจ้ำงพิมพ์แบบแนบ

ท้ำยพระรำชบญัญตัิเคร่ืองมือ

แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

3,370.50 3,370.50  วธีิเฉพำะเจำะจง ส ำนกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ

รำชกิจำนเุบกษำ เสนอรำคำ 

๓,๓๗๐.๕๐ บำท

ส ำนกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ

รำชกิจำนเุบกษำ เสนอรำคำ 

๓,๓๗๐.๕๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๓๐/๒๕๖๒        ลว. 

๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บนัทกึข้อมลู 

จ ำนวน 2 งวด (เมย.-พย.62) 

งวดละ 14,190 บำท

28,380.00 28,380.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยณฐัวฒิุ  คล้ำยแจ้ง 28,380.00 นำยณฐัวฒิุ  คล้ำยแจ้ง 28,380.00 พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

ตจ 82/62 ลว. 2 เมษำยน 2562

2
ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร 

(pre/post/บริหำร)

50,000.00 50,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 50,000.00 ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 50,000.00 พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

ตซ 12/62 ลว. 3 เมษำยน 2562

3
จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ (คลงั

ของกลำง ต.6/55 อ.)

2,782.00 2,782.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 2,782.00 ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 2,782.00 พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

ตจ 83/62 ลว. 11 เมษำยน 

2562

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

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

วนัที่      เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มแซมกล้องวงจรปิด 22,500                                         22,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำน I COMPUTER SERVICE 22,500                        ร้ำน I COMPUTER SERVICE 22,500                          มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.98/62 ลว 6 ก.พ. 62

2
ซอ่มแซมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนกั

ดำ่นอำหำรและยำ
8,346.00 8,346.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 8,346.00 ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 8,346.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.97/62         วนัที่ 6

 ก.พ. 62

3
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง    นง 

6626
29,000.00 29,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 29,000.00 ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 29,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.101/62         วนัที่ 

14 ก.พ. 62

4 ซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว 7,078.00 7,078.00 เฉพำะเจำะจง นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 นำยจงทองกิจ  จิววจิิตต์ 7,078.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
         บซด.51/62         วนัที่ 

22 ก.พ. 62

5
ซอ่มบ ำรุงรักษำรถยนต์    กพ 

7595
11,342.00 11,342.00 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 11,342.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.102/62         วนัที่ 

28 ก.พ. 62

6
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง    กพ 

1507
53,607.00 53,607.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ 53,607.00 ร้ำน เอส.เอ็น ออโต้เซอร์วสิ 53,607.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.103/62         วนัที่ 

28 ก.พ. 62

7
จ้ำงบ ำรุงรักษำตู้ดดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
32,100.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
32,100.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด.99/62 ลว 7 ก.พ. 62

8
จ้ำงบ ำรุงรักษำตู้ดดูไอสำรเคมี 

(Fume Hood)
98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
98,868.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
98,868.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจ.ด.100/62 ลว 12 ก.พ. 62

9
ซือ้ชดุตรวจสอบสำร     แอฟลำ

ทอกซิน
18,725.00 18,725.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมอินเตอร์ควอลิตี ้

จ ำกัด
18,725.00

บริษัท สยำมอินเตอร์ควอลิตี ้

จ ำกัด
18,725.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.49/62 ลว 14 ก.พ. 62

10
ซือ้ชดุน ำ้ยำตรวจสอบยำฆำ่

แมลง-สำรพิษตกค้ำง "จีท"ี
99,296.00 99,296.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงจีทีพำณิชย์ 99,296.00 ห้ำงจีทีพำณิชย์ 99,296.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.50/62 ลว 14 ก.พ. 62

วนัที่     28     เดือน     กุมภำพนัธ์   พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพนัธ์ 2562

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้หมึกเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ือง

ส ำรองไฟ
136,000                   136,000                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ด.ีด.ีคอม 126,380                      ร้ำน ด.ีด.ีคอม 126,380                        มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.57/62 ลว 19 เม.ย. 62

2 เปลีย่นกระจกรถยนต์ กพ 1507 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส เอ็น ออโต้เซอร์วสิ 6,500.00 ร้ำน เอส เอ็น ออโต้เซอร์วสิ 6,500.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
         บจด.176/62         วนัที่ 

1 เม.ย. 62

3
ซอ่มแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ 

กพ 7595
6,131.10 6,131.10 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 6,131.10 บจก.สยำมนิสสนัปัตตำนี 6,131.10 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.177/62         วนัที่ 

4 เม.ย. 62

4
เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ืองรถยนต์ 

กพ 1506
8,090.00 8,090.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 8,090.00 ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 8,090.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.182/62         วนัที่ 

19 เม.ย. 62

5
ซอ่มแซมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนกั

ดำ่นอำหำรและยำ
13,910.00 13,910.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 13,910.00 ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 13,910.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.183/62         วนัที่ 

22 เม.ย. 62

6

ท ำควำมสะอำดและซอ่มแซม

เคร่ืองปรับอำกำศดำ่นทำ่เรือ

กรุงเทพ

8,453.00 8,453.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 8,453.00 ร้ำน ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 8,453.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
         บจด.184(1)/62         

วนัที่ 26 เม.ย. 62

7
จ้ำงท ำตรำยำงส ำหรับกำร

ปฏิบตัิงำน
9,835.00 9,835.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 9,835.00 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 9,835.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

ใบสัง่ซือ้ เลขที่ บจ.ด.179/62

ลงวนัที่ 9 เม.ย. 2562

8
จ้ำงซอ่มตู้ดดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำเชียงแสน
5,350.00 5,350.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
5,350.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
5,350.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บจ.ด.178/62 ลว 5 เม.ย. 62

9
จ้ำงซอ่มตู้ดดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำชอ่งเม็ก
14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
14,980.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
14,980.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บจ.ด.180/61 ลว 18 เม.ย. 62

10
จ้ำงซอ่มตู้ดดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำทำ่เรือแหลมฉบงั
7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
7,490.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
7,490.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บจ.ด.181/62 ลว. 18 เม.ย. 62

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที่     30     เดือน     เมษำยน   พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

11

จ้ำงซอ่มตู้ดดูไอสำรเคมีดำ่น

อำหำรและยำ      ทำ่อำกำศยำน

กรุงเทพฯ         (ดอนเมือง)

5,885.00 5,885.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
5,885.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
5,885.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บจ.ด.184/62 ลว 23 เม.ย. 62

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑ ผลิตโลอ่ะคริลิกใส ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำว ปำณิสรำ  กัณเกตุ ๖๐,๐๐๐.๐๐ นำงสำว ปำณิสรำ  กัณเกตุ ๖๐,๐๐๐.๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๕/๒๕๖๒        

วนัที่ ๓/๔/๒๕๖๒

๒
เหมำด ำเดินงำนโครงกำร รู้เทำ่

ทนัสือ่ผลิตภณัฑ์
๓๕,๓๑๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั พุ่มพฤกษ์ ๓๕,๐๐๐.๐๐ นำยฉัตรชยั พุ่มพฤกษ์ ๓๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๖/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๒

๓
เหมำด ำเดินโครงกำร อำหำร

ปลอดภยั
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำววรัตมำ  ลูท่ำงเจริญ ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำงสำววรัตมำ  ลูท่ำงเจริญ ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๗/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๒

๔
เหมำด ำเหมำโครงกำร เผยแพร่

ข้อมลูข่ำวสำร
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยนพดล ทองลิม่ ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำยนพดล ทองลิม่ ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๘/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๒

๕
จ้ำงเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ใน

นิตยสำรหมอชำวบ้ำน
๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ส ำนกัพิมพ์หมอชำวบ้ำน จ ำกัด ๑๕,๐๐๐.๐๐ บ.ส ำนกัพิมพ์หมอชำวบ้ำน จ ำกัด ๑๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๙๙/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๒

๖
เหมำด ำเนินโครงกำร จดัท ำสือ่ให้

ควำมรู้สง่เสริมสขุภำพ
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงอำณดี  นิติธรรมยง ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำงอำณดี  นิติธรรมยง ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๐๐/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๒

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน...๒๕๖๒......

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

วนัที…่๒๙...เดือน....เมษำยน....พ.ศ. ........๒๕๖๒...........

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๗
เหมำด ำเนินโครงกำร พฒันำ

ควำมรู้อำหำรปลอดภยั
๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลชนก  ชแูก้ว ๓๔,๐๐๐.๐๐ นำงสำวกัลชนก  ชแูก้ว ๓๔,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ.๑๐๑/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๒

๘ ซอ่มห้องน ำ้ชำย-หญิง ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๑๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๕๓๐.๑๐ ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๑,๕๓๐.๑๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงินงบประมำณ

     บจ.พศ.๑๐๒/๒๕๖๒        

วนัที่ ๙/๔/๒๕๖๒

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงเชำ่บริกำรระบบ กัญชำ 480,000.00 480,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 480,000.00 บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 480,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.44/2562 ลว.1 เมย.62

คอลซลัติง้ จ ำกัด คอลซลัติง้ จ ำกัด คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนพสัดจุดัซือ้/จดัจ้ำง 78,540.00 78,540.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิไลพร อ ่ำอ่อน 78,540.00 น.ส.พิไลพร อ ่ำอ่อน 78,540.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.48/2562 ลว.1 เมย..62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนธรุกำรฯ 63,900.00 63,900.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพนูชุ บญุสิงห์ 63,900.00 น.ส.ชมพนูชุ บญุสิงห์ 5,510.50  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.47/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 จดัจ้ำงท ำงำนพสัคกุำรจดัซือ้/จดัจ้ำง 73,845.00 73,845.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ไพรินทร์ โสภณ 73,845.00 น.ส.ไพรินทร์ โสภณ 73,845.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ. 49/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

วนัที่  2 พฤษภำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จดัจ้ำงพนกังำนขบัรถยนต์ 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ขึนเอม 90,000.00  นำยส ำรำญ ขนุเอม 90,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.50/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

6 จดัจ้ำงท ำงำนสำรบรรณและงำนธรุกำร 96,240.00 96,240.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชญำ บญุวทิย์ 96,240.00 นำงสำวพิชญำ บญุวทิย์ 96,240.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.51/2562 ลว.1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนธรุกำรกลุม่คบส. 63,510.00 63,510.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรอมุำ สีอ่อน 63,510.00 น.ส.อรอมุำ สีอ่อน 63,510.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.52/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

7 จดัจ้ำงท ำข้อมลูฯ 59,235.00 59,235.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อศลัยำ รอดจีรำ 59,235.00 น.ส.อศลัยำ รอดจีรำ 59,235.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.53/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

8 จดัจ้ำงท ำข้อมลูฯ 94,710.00 94,710.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภำรดี กลีบจอหอ 94,710.00 น.ส.ภำรดี กลีบจอหอ 94,710.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.54/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

9 จดัจ้ำงท ำข้อมลูฯ 94,710.00 94,710.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฑุำทิพย์ เปลง่ผิว 94,710.00 น.ส.จฑุำทิพย์ เปลง่ผิว 94,710.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.55/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

10 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนธรุกำรฯ 60,990.00 60,990.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประภำพร แป้นกลม 60,990.00 น.ส.ประภำพร แป้นกลม 60,990.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.56/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

11 จดัจ้ำงท ำและประสำน ติดตำมข้อมลู 88,908.00 88,908.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธีมำนนัท์ กุหลำบเพ็ชรทอง 88,908.00 น.ส.ธีมำนนัท์ กุหลำบเพ็ชรทอง 88,908.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.57/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

12 จดัจ้ำงท ำงำนบนัทกึฯ 79,968.00 79,968.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริกัลยำ กระสงัข์ 79,968.00 น.ส.ศิริกัลยำ กระสงัข์ 79,968.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.58/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

13 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนธรุกำรฯ 58,020.00 58,020.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ระววีรรณ ปรำนพรม 58,020.00 น.ส.ระววีรรณ ปรำนพรม 58,020.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.59/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

14 จดัจ้ำงปรับปรุงห้องประชมุฯ 55,000.00 55,000.00 เฉพำะเจำะจง พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย 55,000.00 พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย 55,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.60/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

15 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ 44,929.30 44,929.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 44,929.30 บริษัท หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 44,929.30  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.61/2562 ลว. 1 เมย.62

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 83,310.00                83,310.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 83,310 บำท นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 83,310 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 127/2562

ลว. 1 เม.ย.62

2 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 62) 53,550.00                53,550.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวธญัทิพย์ ชญำนนัท์ 53,550 บำท นำงสำวธญัทิพย์ ชญำนนัท์ 53,550 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 128/2562

ลว. 1 ม.ย.62

3

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (เม.ย.-มิ.ย. 

62)

ม.44

45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนิุสำ  ตรีภพ 45,000 บำท นำงสำวสนิุสำ  ตรีภพ 45,000 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 129/2562

ลว. 1 ม.ย.62

4

จ้ำงติดฟิมพ์กรองแสงและเปลีย่น

อะไหลร่ถยนต์ตู้ปรับอำกำศ นง 

6618นนทบรีุ

8,500.00                  8,500.00                เฉพำะเจำะจง ป.พรชยัประดบัยนต์ 8,500 บำท ป.พรชยัประดบัยนต์ 8,500 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ
ใบสัง่จ้ำง บจส. 130/2562

ลว. 4 เม.ย.62

5
จ้ำงท ำสือ่ออกแบบจ ำลอง

สถำนที่ผลิตเคร่ืองส ำอำง
98,000.00                98,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.อทุิศวศิวกรรม 98,000 บำท หจก.อทุิศวศิวกรรม 98,000 บำท รำคำไม่เกินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 131/2562

ลว. 18 เม.ย.62

6 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (พ.ค.-ก.ย. 62) 42,500.00                42,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยวงศธร  พรรณวญิำณ 42,500 บำท นำยวงศธร  พรรณวญิำณ 42,500 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 133/2562

ลว. 24 เม.ย.62

7 จ้ำงท ำกระเป๋ำใสเ่อกสำร 27,000.00                27,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.นทันิต แบ็กเฮำส์ 27,000 บำท หจก.นทันิต แบ็กเฮำส์ 27,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 133/2562

ลว. 25 เม.ย.62

8 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน (พ.ค.-มิ.ย. 62) 26,000.00                26,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพย์วรรณ ฟักเงิน 26,000 บำท น.ส.ทิพย์วรรณ ฟักเงิน 26,000 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 134/2562

ลว. 26 เม.ย.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

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

วนัที่  30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงท ำตรำยำง 18 รำยกำร 2,505.00                  2,505.00                เฉพำะเจำะจง. ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 61/62

 - 2,505  บำท  - 2,505  บำท ลว . 3 เมย.62

2 จ้ำงซอ่มไฟ 3 จดุ 3,300.00                  3,300.00                เฉพำะเจำะจง. นำยพงศกร  เรืองมำก นำยพงศกร  เรืองมำก รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง  บจ.ว. 62/62

 = 3,300 บำท  = 3,300 บำท ลว. 3 เมย.62

3 วสัดสุ ำนกังำน 4 รำยกำร 1,444.50                  1,444.50                เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ กิจเจริญกำรค้ำ รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ บจ.ว. 12/62

 - 1,444.50 บำท  - 1,444.50 บำท ลว. 26 เมย.62

4 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนกลุม่ก ำกับ 59,790.00                59,790.00              เฉพำะเจำะจง นส.พรรณรัตน์  ขนุมิน นส.พรรณรัตน์  ขนุมิน  - ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ใบสัง่จ้ำง บจ.ว. 63/62

ดแูลวตัถอุนัตรำยหลงัออกสู่  = 59,790 บำท  = 59,790 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ  ลว. 26 เมย.62

ตลำด 3 งวด

5 จ้ำงเหมำปฏิบติงำนกลุม่ 42,000.00                42,000.00              เฉพำะเจำะจง นส.ฐิติวรรณ์ ร่ืนจิตต์ นส.ฐิติวรรณ์ ร่ืนจิตต์  - ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ใบสัง่จ้ำง บจ.ว. 64/62

ก ำหนดมำตรฐำนวตัถอุนัตรำย  = 42,000 บำท  = 42,000 บำท  - รำคำในวงเงินงบประมำณ  ลว. 26 เมย.62

 3 งวด

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่ ....30.. เดือน .เมษำยน ..... พ.ศ. 2562 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงจดัท ำและตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกับเอกสำรกำรเบิกจำ่ยเงิน

72,760.- บำท 72,760.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำที่เสนอ 72,760.- บำท

นำงสำวสตพร คงผึง้

รำคำที่จ้ำง 72,760.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.103/2562

1 เม.ย.62

2 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนสำรบรรณและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

61,210.- บำท 61,210.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ พงษ์คะเชน

รำคำที่เสนอ 61,210.- บำท

นำงสำวปรำรถนำ พงษ์คะเชน

รำคำที่จ้ำง 61,210.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.104/2562

1 เม.ย.62

3 จ้ำงจดัท ำเอกสำรประกอบ

กำรประชมุและเอกสำรเก่ียวกับ

กำรเบิกจำ่ยเงิน

60,310.- บำท 60,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลกัษณ์ เกิดศรี

รำคำที่เสนอ 60,310.- บำท

นำงสำวเสำวลกัษณ์ เกิดศรี

รำคำที่จ้ำง 60,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.105/2562

1 เม.ย.62

4 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนสำรบรรณและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

57,310.- บำท 57,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสำวกิำ ศรีอุน่ดี

รำคำที่เสนอ 57,310.- บำท

นำงสำวสำวกิำ ศรีอุน่ดี

รำคำที่จ้ำง 57,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.106/2562

1 เม.ย.62

5 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนสำรบรรณและ

เอกสำรประกอบกำรประชมุ

35,560.- บำท 35,560.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสิรวชิญ์ สทุธิประภำ

รำคำที่เสนอ 35,560.- บำท

นำยสิรวชิญ์ สทุธิประภำ

รำคำที่จ้ำง 35,560.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.107/2562

1 เม.ย.62

6 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุกำร

ให้ค ำแนะน ำผลิตภณัฑ์สขุภำพ

47,560.- บำท 47,560.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง

รำคำที่เสนอ 47,560.- บำท

นำงสำวชนำภรณ์ เดชคง

รำคำที่จ้ำง 47,560.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.108/2562

2 เม.ย.62

7 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุผลิตภณัฑ์สขุภำพที่

เป็นนวตักรรม

52,980.- บำท 52,980.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัณภชัสรณ์ กำมะ

รำคำที่เสนอ 52,980.-บำท

นำงสำวนนัณภชัสรณ์ กำมะ

รำคำที่จ้ำง 52,980.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.109/2562

2 เม.ย.62

8 จ้ำงจดัท ำขอัมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุกำรให้ค ำปรึกษำ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

45,000.- บำท 45,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวพทุธพร กนกองักูร

รำคำที่เสนอ 45,000.- บำท

นำงสำวพทุธพร กนกองักูร

รำคำที่จ้ำง 45,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.110/2562

2 เม.ย.62

9 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุ

กำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

48,770.- บำท 48,770.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสรวย์ี ปวณีด ำรง

รำคำที่เสนอ 48,770.- บำท

นำงสำวสรวย์ี ปวณีด ำรง

รำคำที่จ้ำง 48,770.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.111/2562

2 เม.ย.62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

90,310.- บำท 90,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวทวพีร กิจถำวรชยัสกุล

รำคำที่เสนอ 90,310.- บำท

นำงสำวทวพีร กิจถำวรชยัสกุล

รำคำที่จ้ำง 90,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.112/2562

2 เม.ย.62

11 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุกำรให้ค ำแนะน ำ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

48,770.- บำท 48,770.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์ คงเพชร

รำคำที่เสนอ 48,770.- บำท

นำงสำวนำรีรัตน์ คงเพชร

รำคำที่จ้ำง 48,770.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.113/2562

2 เม.ย.62

12 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

90,310.- บำท 90,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสชุำติ อร่ำมเมลืองศรี

รำคำที่เสนอ 90,310.- บำท

นำยสชุำติ อร่ำมเมลืองศรี

รำคำที่จ้ำง 90,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.114/2562

2 เม.ย.62

13 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

90,310.- บำท 90,310.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววชัรำภรณ์ แซเ่อีย้ว

รำคำที่เสนอ 90,310.- บำท

นำงสำววชัรำภรณ์ แซเ่อีย้ว

รำคำที่จ้ำง 90,310.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.115/2562

2 เม.ย.62

14 จ้ำงจดัท ำข้อมลูในกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนบัสนนุกำรให้ค ำแนะน ำ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

42,000.- บำท 42,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์

รำคำที่เสนอ 42,000.- บำท

นำงสำวสดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์

รำคำที่จ้ำง 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.116/2562

2 เม.ย.62

15 จ้ำงจดัท ำข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุ

กำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

54,300.- บำท 54,300.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรมณีย์ คงัฆะสวุรรณ

รำคำที่เสนอ 54,300.- บำท

นำงสำวรมณีย์ คงัฆะสวุรรณ 

รำคำที่จ้ำง 54,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.117/2562

2 เม.ย.62

16 จ้ำงจดัท ำข้อเสนอและค ำแนะน ำ

ที่เก่ียวกับกำรอนญุำตผลิตภณัฑ์

สขุภำพ

330,000.- บำท 330,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงวไิล บณัฑิตำนกุูล

รำคำที่เสนอ 330,000.- บำท

นำงวไิล บณัฑิตำนกุูล

รำคำที่จ้ำง 330,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.118/2562

9 เม.ย.62

17 จ้ำงจดัท ำข้อมลู ประเมินข้อมลู 

และทบทวนข้อมลูยำ

159,760.- บำท 159,760.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำที่เสนอ 159,760.- บำท

นำยกิตติ สคุนัโธ

รำคำที่จ้ำง 159,760.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.119/2562

10 เม.ย.62

18 จ้ำงเหมำบริกำรในกำรให้บริกำร 

smart counter service ส ำหรับ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพฯ

496,000.-บำท 496,000.-บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอน

ซลัติง้ จ ำกัด

รำคำที่เสนอ 496,000.- บำท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ คอน

ซลัติง้ จ ำกัด

รำคำที่จ้ำง 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.120/2562

10 เม.ย.62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) กลุม่ตรวจสอบภำยใน

วนัที่ 25 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

19 เชำ่อปุกรณ์และระบบในกำร

ให้บริกำร smart counter 

serviceฯ

494,000.- บำท 494,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ 

แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ำกัด

รำคำที่เสนอ 496,000.- บำท

บริษัท เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ 

แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ำกัด

รำคำที่เชำ่ 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะเชำ่

สสผ.จ.121/2562

10 เม.ย.62

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

รำคำที่เสนอ 42,000.- บำท

นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำที่เสนอ 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ.122/2562

10 เม.ย.62








































