
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

 

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มเปลีย่นชดุล็อกประตู 6,420.-บำท 6,420.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด 6,420.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด 6,420.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 168/2561

ทำงเข้ำหน้ำห้องผู้บริหำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 1 มิ.ย. 2561

อำคำร 1 ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 49,830.-บำท 49,830.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงกมลวรรณ หงษ์เวยีงจนัทร์ 49,830.-บำท นำงกมลวรรณ หงษ์เวยีงจนัทร์ 49,830.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 180/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 60,690.-บำท 60,690.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนำแซง 60,690.-บำท น.ส. คีตภทัร์ นุ่นนำแซง 60,690.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 181/2561

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือกและ

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ

 - ไม่มีผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561  

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

วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 60,690.-บำท 60,690.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มทอง 60,690.-บำท นำยนิคม กลอ่มทอง 60,690.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 182/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 27,000.-บำท 27,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ช่ืนกลม จิตจ ำนงค์ 27,000.-บำท น.ส.ช่ืนกลม จิตจ ำนงค์ 27,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 183/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยพสัดุ 37,440.-บำท 37,440.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์ ศรีม่วง 37,440.-บำท นำยมำนิตย์ ศรีม่วง 37,440.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 184/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 63,300.-บำท 63,300.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร ค ำอ่อน 63,300.-บำท น.ส. อวยพร ค ำอ่อน 63,300.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 185/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 44,310.-บำท 44,310.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวชิระ ข ำค ำ 44,310.-บำท นำยวชิระ ข ำค ำ 44,310.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 186/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 36,000.-บำท 36,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพสันยั อ่อนน้อม 36,000.-บำท นำยพสันยั อ่อนน้อม 36,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 187/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ทบัทิม ทิง้สมุ 30,000.-บำท น.ส. ทบัทิม ทิง้สมุ 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 188/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 33,000.-บำท 33,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. เบญจมำศ มฆัวำฬ 33,000.-บำท น.ส. เบญจมำศ มฆัวำฬ 33,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 189/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 38,760.-บำท 38,760.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. ภทัรำวดี ภิรมย์รักษ์ 38,760.-บำท น.ส. ภทัรำวดี ภิรมย์รักษ์ 38,760.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 190/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 36,000.-บำท 36,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริรัตน์ เลีย๊ะจู 36,000.-บำท น.ส.ศิริรัตน์ เลีย๊ะจู 36,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 191/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 36,000.-บำท 36,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.อำรียำ โกสิลำ 36,000.-บำท น.ส.อำรียำ โกสิลำ 36,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 192/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 35,700.-บำท 35,700.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. กัญญ์วรำ บญุคล้ำย 35,700.-บำท น.ส. กัญญ์วรำ บญุคล้ำย 35,700.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 193/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 36,750.-บำท 36,750.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 36,750.-บำท น.ส.สนิุสำ วชัระดิษฐ์ 36,750.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 194/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 33,540.-บำท 33,540.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. วรว ีกำระเกตุ 33,540.-บำท น.ส. วรว ีกำระเกตุ 33,540.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 195/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 45,000.-บำท 45,000.-บำท เฉพำะเจำะจง น.ส. อจัฉรำ แสนกำวี 45,000.-บำท น.ส. อจัฉรำ แสนกำวี 45,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 196/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำงปฏิบตัิงำนฝ่ำยกำรคลงั 33,000.-บำท 33,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพิบลูย์ บำนช่ืน 33,000.-บำท นำยพิบลูย์ บำนช่ืน 33,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 197/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 ซือ้หมึกเคร่ืองพิมพ์คอม 40,629.-บำท 40,629.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แสนสคุนธ์ จ ำกัด 40,629.-บำท บริษัท แสนสคุนธ์ จ ำกัด 40,629.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล 32/2561

พิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่   มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 2,344,870.-บำท 2,344,870.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 2,344,870.-บำท บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 2,344,870.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล 33/2561

  

    

  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ครัง้ที่ 2 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่   มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 16,150.-บำท 16,150.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 16,150.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 16,150.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล 34/2561

5 รำยกำร พี วำยซพัพลำย พี วำยซพัพลำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 15 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 43,316.-บำท 43,316.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 43,316.-บำท บริษัท ป.รำชำ ออโต้ 43,316.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล 35/2561

จ ำนวน 53 รำยกำร (พ) เซอร์วสิ จ ำกัด เซอร์วสิ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 59,813.-บำท 59,813.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดมัเบิล้เอฯ 59,813.-บำท บริษัท ดมัเบิล้เอฯ 59,813.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล 36/2561

80 แกรม A4 650 รีม เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 7,225.-บำท 7,225.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แสนสคุนธ์ จ ำกัด 7,225.-บำท บริษัท แสนสคุนธ์ จ ำกัด 7,225.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล 37/2561

3 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน มิถนุำยน  2561

  

  

  

  

  



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป

1 จ้ำงปฏิบตัิงำนตรวจสอบเหตกุำรณ์ไม่พงึ 20,620 20,620 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวจนัทกำนต์ จนัทยำนนท์ นำงสำวจนัทกำนต์ จนัทยำนนท์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.167/61

ประสงค์ปี 2560 (มกรำคม - ธนัวำคม 60) เสนอรำคำ 20,620  บำท เสนอรำคำ 20,620  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 4 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงพิมพ์วำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลิต 79,000 79,000 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.168/61

ภณัฑ์สขุภำพ ฉบบัที่ 2 ปีที่ 21 ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 6 มิถนุำยน 2561

เดือน เมษำยน - มิถนุำยน 61 แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

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

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงพิมพ์หวัจดหมำยข่ำว HPVC Safety 19,500 19,500 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.169/61

News ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 6 มิถนุำยน 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 19,500 บำท เสนอรำคำ 19,500 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงพิมพ์สมดุประจ ำตวัผู้มีสภำวะพร่อง 99,600 99,600 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.170/61

เอ็นไซม์ จี - 6 พีดี (G6PD deficiency) ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 6 มิถนุำยน 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 99,600 บำท เสนอรำคำ 99,600 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
ล ำดบัที่



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 เชำ่ห้องประชมุ (เงินสวสัดิกำร อย.) 40,000 40,000 วธีิเฉพำะเจำะจง โรงแรม อวำนี ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ โรงแรม อวำนี ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.171/61

เสนอรำคำ 40,000 บำท เสนอรำคำ 40,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 8 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงปรับปรุงข้อมลูคูร่หสัยำในฐำนข้อมลู 95,000 95,000 วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.นนัทวรรณ กิติกรรณำกรณ์ น.ส.นนัทวรรณ กิติกรรณำกรณ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.172/61

Thai Vigibase ตำมมำตรฐำนฯ เสนอรำคำ 95,000 บำท เสนอรำคำ 95,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 12 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรอบรมหลกัสตูร 3,446.26            3,446.26         วธีิเฉพำะเจำะจง วส ุถ่ำยเอกสำร วส ุถ่ำยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.173/61

ควำมรู้พืน้ฐำนส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนฯ เสนอรำคำ 3,446.26 บำท เสนอรำคำ 3,446.26 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 14 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 ซือ้หนงัสืออ้ำงอิง 13,545 13,545 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.174/61

เสนอรำคำ 13,545 บำท เสนอรำคำ 13,545 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 15 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้ำงเหมำจดัท ำเนือ้หำหนงัสือสรุปผลกำร 50,000 50,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยนิรัตน์ เตียสวุรรณ นำยนิรัตน์ เตียสวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.175/61

ด ำเนินงำนตำมค ำสัง่ คสชที่ 77 /2561 เสนอรำคำ 50,000 บำท เสนอรำคำ 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 19 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 จ้ำงเช็คสภำพรถยนต์และเปลีย่นถ่ำย 9,723.63            9,723.63         วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.176/61

น ำ้มนัเคร่ืองรถยนต์โตโยต้ำ เสนอรำคำ 9,723.63 บำท เสนอรำคำ 9,723.63 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 20 มิถนุำยน 2561

หมำยเลขทะเบียน นง 5192 นนทบรีุ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

11 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 20,000 20,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยมนตรี ศรีงำม นำยมนตรี ศรีงำม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.177/61

เสนอรำคำ 20,000 บำท เสนอรำคำ 20,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 20 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

12 จ้ำงเดินระบบสำบไฟเข้ำตู้คอนเทนเนอร์ 20,330 20,330 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.178/61

ส ำหรับติดตัง้พิพิธภณัฑ์ ของ อย. เสนอรำคำ 20,330 บำท เสนอรำคำ 20,330 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 22 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

13 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัท ำ สง่เอกสำร 27,000 27,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสถำพร ภำวะโชติ นำยสถำพร ภำวะโชติ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.179/61

เสนอรำคำ 27,000 บำท เสนอรำคำ 27,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 25 มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

14 จ้ำงปฏิบตัิงำนขบัรถยนต์ 33,060 33,060 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.180/61

เสนอรำคำ 33,060 บำท เสนอรำคำ 33,060 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 25 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

15 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธรุกำร 42,750 42,750 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ นำงสำวภทัรำลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.181/61

เสนอรำคำ 42,750 บำท เสนอรำคำ 42,750 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 25 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

16 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรชีแ้จงตอ่ 18,900.48          18,900.48       วธีิเฉพำะเจำะจง วส ุถ่ำยเอกสำร วส ุถ่ำยเอกสำร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.182/61

คณะกรรมำธิกำรวสิำมญัฯ เสนอรำคำ 18,900.48 บำท เสนอรำคำ 18,900.48 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 25 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

17 ซือ้เคร่ืองปรับอำกำศ ส ำหรับติดตัง้ 41,516 41,516 วธีิเฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.183/61

พิพิธภณัฑ์ของ อย. เสนอรำคำ 41,516 บำท เสนอรำคำ 41,516 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 26 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

18 จ้ำงซอ่มเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 9,523 9,523 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด ฯ บริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด ฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.184/61

เสนอรำคำ 9,523 บำท เสนอรำคำ 9,523 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 27 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

19 จ้ำงปฏิบตัิงำนบนัทีกรำยงำนเหตกุำรณ์ 52,500 52,500 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.185/61

ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 52,500 บำท เสนอรำคำ 52,500 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 28 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

20 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนประสำนตำ่งประเทศ 40,467 40,467 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.186/61

เสนอรำคำ 40,467 บำท เสนอรำคำ 40,467 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 28 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

21 จ้ำงรวบรวมจดัเอกสำร จดักลุม่ข้อมลู 48,900 48,900 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.187/61

E- File ประเมินรำยงำน เสนอรำคำ 48,900 บำท เสนอรำคำ 48,900 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 28 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หน่วยงำน

22 จ้ำงด ำเนินกำรด้ำนระบบคณุภำพกำรบริหำร36,000 36,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนสุรำ เร่ียวแรง นำงสำวอนสุรำ เร่ียวแรง โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.188/61

ควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน เสนอรำคำ 36,000 บำท เสนอรำคำ 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

23 จ้ำงปรับปรุงข้อมลูในฐำนข้อมลูกฏหมำย 36,720 36,720 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยทศพร ขำวละเอียด นำยทศพร ขำวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.189/61

อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมลูข่ำวสำร เสนอรำคำ 36,720 บำท เสนอรำคำ 36,720 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

24 จ้ำงบริกำรวชิำกำร 56,160 56,160 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.190/61

เสนอรำคำ 56,160 บำท เสนอรำคำ 56,160 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

25 จ้ำงปรับปรุงระบบข้อมลูสำรสนเทศ 54,000 54,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ ธญัญำกรณ์ นำยกฤษณะ ธญัญำกรณ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.191/61

ทำงวชิำกำร เสนอรำคำ 54,000 บำท เสนอรำคำ 54,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

26 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัเตรียมข้อมลูและ36,000 36,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลฤทยั บญุธรรม นำงสำวกมลฤทยั บญุธรรม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.192/61



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประสำนด้ำนติดตำมและประเมินผล เสนอรำคำ 36,000 บำท เสนอรำคำ 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

27 จ้ำงด ำเนินกำรจดัท ำวำรสำรอำหำรและยำ38,100 38,100 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.193/61

เสนอรำคำ 38,100 บำท เสนอรำคำ 38,100 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

28 จ้ำงด ำเนินกำรโครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ 54,120 54,120 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์ นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.194/61

ขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรณะฯ เสนอรำคำ 54,120 บำท เสนอรำคำ 54,120 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

29 จ้ำงด ำเนินงำนกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 24,810 24,810 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.195/61

ของ อย. เสนอรำคำ 24,810 บำท เสนอรำคำ 24,810 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

30 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนสำรบรรณ ประสำน 36,000 36,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชฎำพรรณ ธรรมมญัญู นำงสำวชฎำพรรณ ธรรมมญัญู โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.196/61

ติดตำม รับข้อมลูของหน่วยงำนฯ เสนอรำคำ 36,000 บำท เสนอรำคำ 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

31 จ้ำงปฏิบตังำนจดัท ำข้อมลูในเวบ็ไซต์ 49,200 49,200 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสภุำ นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสภุำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.197/61

ศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลิตภณัฑ์ เสนอรำคำ 49,200 บำท เสนอรำคำ 49,200 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

สขุภำพ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

32 จ้ำงบนัทกึรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์57,150 57,150 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวกัญญำนฐั นำคข ำ นำงสำวกัญญำนฐั นำคข ำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.198/61

จำกำรใช้ผลิตภณัฑ์สขุภำพฯ เสนอรำคำ 57,150 บำท เสนอรำคำ 57,150 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

33 จ้ำงผู้ชว่ยนกัวชิำกำรศนูย์พฒันำนโยบำย 59,850 59,850 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.199/61

แหง่ชำติด้ำนสำรเคมี เสนอรำคำ 59,850 บำท เสนอรำคำ 59,850 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 30 มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงท ำตรำยำง                  1,020               1,020 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ รำคำที่

เสนอ 1,020 บำท

ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ รำคำที่ตกลง

จ้ำง 1,020 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ. 38/2561 

วนัที่ 1 มิถนุำยน 2561

2 จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนธรุกำร 

เดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2561

               33,000             33,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนดัดำ ขนัทะบตัร์

 รำคำที่เสนอ 33,000 บำท

นำงสำวปนดัดำ ขนัทะบตัร์ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 33,000 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำงที่ บจ.ศ. 39/2561 

วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561

3 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร                27,606             27,606 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดบัเบิล้ เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ำกัด รำคำที่

เสนอ 27,606 บำท

บริษัท ดบัเบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ำกัด รำคำที่ตกลงจ้ำง 

27,606 บำท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ. 11/2561 วนัที่ 

22 มิถนุำยน 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำนพิมพ์เอกสำร

 นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเก้ำ
46,500

45,000 บำท 

รำคำที่เคยจ้ำง

ครัง้สดุท้ำย

ภำยใน

ระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเก้ำ/

45,000 บำท

นำงสำวช่ืนจิต ทองนพเก้ำ/

45,000 บำท

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อย่ำงตอ่เน่ือง มีควำม

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ 

เห็นควรจดัจ้ำงบคุคลมำ

ปฏิบตัิงำนด้ำนพิมพ์เอกสำร

จ.24/61 ลว.26 มิ.ย.61

วนัที่ 7 เดือน สิงหำคม พ.ศ.2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2

จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำนบนัทกึข้อมลู

กฎหมำย นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำ

นสุรณ์

52,500

52,500 บำท 

รำคำที่เคยจ้ำง

ครัง้สดุท้ำย

ภำยใน

ระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำ

นสุรณ์/52,500 บำท

นำงสำวอนธิุดำ ปัตตำนสุรณ์/

52,500 บำท

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อย่ำงตอ่เน่ือง มีควำม

คลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ 

เห็นควรจดัจ้ำงบคุคลมำ

ปฏิบตัิงำนด้ำนบนัทกึข้อมลู

กฏหมำย

จ.25/61 ลว.26 มิ.ย.61

3

จ้ำงเหมำปฎิบตัิงำนขบัรถยนต์

สว่นรำชกำร หมำยเลขทะเบียน 

นง 5820 นนทบรีุ นำยโดม จ ำ

สมศกัดิ์

40,500

40,500 บำท 

รำคำที่เคยจ้ำง

ครัง้สดุท้ำย

ภำยใน

ระยะเวลำ 2 

ปีงบประมำณ

วธีิเฉพำะเจำะจง
นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/

40,500 บำท
นำยโดม จ ำสมศกัดิ์/40,500 บำท

เน่ืองจำกพนกังำนขบั

รถยนต์สว่นกลำงของกลุม่

กฎหมำยอำหำรและยำได้

เกษียณอำยรุำชกำร เพ่ือให้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง

ตอ่เน่ือง มีควำมคลอ่งตวั

จ.26/61 ลว.26 มิ.ย.61

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๕๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๕๕๐ บำท

ร้ำนก็ปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๕๕๐

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๔/๒๕๖๑ ลว.๖ มิ.ย.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๕๗๖.๐๐ ๕๗๖.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๕๗๖ บำท

ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๕๗๖

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๖/๒๕๖๑ ลว.๗ มิ.ย.๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๒,๐๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๗/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๔,๙๐๐.๐๐ ๔,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     

เสนอรำคำ ๔,๙๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     เสนอ

รำคำ ๔,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๘/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๔๖๐.๐๐ ๔๖๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๔๖๐ บำท

ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๔๖๐

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๙/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน ๒๕๖๑

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

วนัที่ ๔ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๖ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๗๙๖.๐๐ ๗๙๖.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๗๙๖ บำท

ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๗๙๖

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๐/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     

เสนอรำคำ ๒๘,๐๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     เสนอ

รำคำ ๒๘,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๑/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๘ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๑,๔๐๐ บำท

ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๒/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     

เสนอรำคำ ๗,๐๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     เสนอ

รำคำ ๗,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๓/๒๕๖๑ ลว.๑๒ มิ.ย.

๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำงติดตัง้ม่ำนและ

ติดตัง้ลกูกงเหล็กกันนก อำคำร 6

 ชัน้ 3

๑๖,๗๙๙.๐๐ ๑๖,๗๙๙.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

๑๖,๗๙๙ บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด เสนอรำคำ ๑๖,๗๙๙ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๔/๒๕๖๑ ลว.๑๕ มิ.ย.

๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     

เสนอรำคำ ๒,๐๐๐ บำท

นำยฉลอง  สมัมำขนัธ์     เสนอ

รำคำ ๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๕/๒๕๖๑ ลว.๒๒ มิ.ย.

๖๑

๑๒ ขอนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๘,๐๐๐ บำท

ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๘,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๖/๒๕๖๑ ลว.๒๒ มิ.ย.

๖๑

๑๓ ขอนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๑,๙๑๒.๐๐ ๑,๙๑๒.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๑,๙๑๒ บำท

ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๙๑๒ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๗/๒๕๖๑ ลว.๒๒ มิ.ย.

๖๑

๑๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับ

อำกำศพร้อมพนกังำนขบัรถ

๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ

 ๔,๐๐๐ บำท

ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๔,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๘/๒๕๖๑ ลว.๒๕ มิ.ย.

๖๑

๑๕ ขอจ้ำงด ำเนินกำรเก่ียวกับ

รถยนต์ตู้ หมำยเลขทะเบียน นง 

5819

๗,๕๑๔.๖๑ ๗,๕๑๔.๖๑ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม พระรำม 5 

จ ำกัดเสนอรำคำ 

๗,๕๑๔.๖๑ บำท

บริษัท สยำม พระรำม 5 จ ำกัด

เสนอรำคำ ๗,๕๑๔.๖๑ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๙/๒๕๖๑ ลว.๒๕ มิ.ย.

๖๑

๑๖ ขออนมุตัิจดัจ้ำงท ำบธู ๕๓,๕๐๐.๐๐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พลสั ยทูิลิตี ้

แมเนจเมนท์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ ๕๓,๕๐๐ บำท

บริษัท เอ พลสั ยทูิลิตี ้แมเนจ

เมนท์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

๕๓,๕๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๐/๒๕๖๑ ลว.๒๗ มิ.ย.

๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๑๗ ขออนมุตัิจ้ำงท ำแผ่นพบั ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด 

ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค

แอนด์ดีไซร์ เสนอรำคำ 

๓๐,๐๐๐ บำท

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ส ำนกัพิมพ์

อกัษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซร์ เสนอ

รำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๑/๒๕๖๑ ลว.๒๗ มิ.ย.

๖๑

๑๘ ขอนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอ

รำคำ๒,๒๐๐ บำท

ร้ำนก้อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๒๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๑๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๒,๔๓๐.๐๐ ๖๒,๔๓๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง

  เสนอรำคำ ๖๒,๔๓๐ บำท

นำงสำวฐิตยำภรณ์  ศรีทอง  

เสนอรำคำ ๖๒,๔๓๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิตยำ  สรวงขนัธ์  

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวนิตยำ  สรวงขนัธ์  เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๒๗,๙๐๐.๐๐ ๒๗,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร  

เสนอรำคำ ๒๗,๙๐๐ บำท

นำงสำวสทุธดำ  เพชรบตุร  

เสนอรำคำ ๒๗,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๒๗,๖๐๐.๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิดำ  เพชรบตุร์ 

เสนอรำคำ ๒๗,๖๐๐ บำท

นำงสำวชนิดำ  เพชรบตุร์ เสนอ

รำคำ ๒๗,๖๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๕๑,๙๐๐.๐๐ ๕๑,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู    

เสนอรำคำ ๕๑,๙๐๐ บำท

นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ู    เสนอ

รำคำ ๕๑,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวสิทุธ์ิพนัธุ์  ฉำยแสง    

 เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำยวสิทุธ์ิพนัธุ์  ฉำยแสง     

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๓๙,๓๐๐.๐๐ ๓๙,๓๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนริสรำ  สมุำลี     

เสนอรำคำ ๓๙,๓๐๐ บำท

นำงสำวนริสรำ  สมุำลี     เสนอ

รำคำ ๓๙,๓๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๖ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๒๕,๕๐๐.๐๐ ๒๕,๕๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั   

เสนอรำคำ ๒๕,๕๐๐ บำท

นำยเดน่ชยั  สนุทรกิจชยั   เสนอ

รำคำ ๒๕,๕๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๒๗ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชยัพนัธ์  ธีระเกียรติ

ก ำจร เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐

 บำท

นำยชยัพนัธ์  ธีระเกียรติก ำจร 

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๔/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๘ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนัเพ็ญศร  แก้วใส 

เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำววนัเพ็ญศร  แก้วใส 

เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๒๙ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  วริิยะเมธำนน์ 

เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

นำยธเนศ  วริิยะเมธำนน์ เสนอ

รำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๓๐ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ   

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ   เสนอ

รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๓๑ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  นชุนำฎ   

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ  นชุนำฎ   เสนอ

รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๓๒ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ  

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ  เสนอ

รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๓๓ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ 

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชติ เสนอ

รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๘๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๓๔ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนัฉัตร  ผลพิมำย

เสนอรำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท

นำงสำววนัฉัตร  ผลพิมำยเสนอ

รำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๘๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๓๕ ขออนมุตัิจ้ำงเหมำ

บคุคลภำยนอกมำปฏิบตัิงำนของ

สว่นรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษสดุำ  หีตพฒัน์

เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวเกษสดุำ  หีตพฒัน์เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๘๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.

๖๑

๓๖ ขออนมุตัิจดัซือ้กลอ่งบรรจเุอกสำร ๑๓,๙๑๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

๑๓,๙๑๐ บำท

บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร 

จ ำกัด เสนอรำคำ ๑๓,๙๑๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒๑/๒๕๖๑ ลว.๖ มิ.ย.๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หน้ำ 1 แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบ 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศกัดิ ์บำลเพ็ชร 45,000.00           นำยพงษ์ศกัดิ ์บำลเพ็ชร 45,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.507/2561

สถำนที่ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 ด ำเนินกำรศกึษำข้อมลูด้ำนควำม 30,000.00          30,000.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.กุลวรำ เมฆสวรรค 30,000.00           น.ส.กุลวรำ เมฆสวรรค 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.508/2561

ปลอดภยัของตวัยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จ้ำงพิมพ์หนงัสือ 200,000.00        200,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษร 200,000.00         หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษร 200,000.00        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.509/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.4 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบ 5,000.00            5,000.00         เฉพำะเจำะจง นส.กนกกร สทุธินนท์ 5,000.00             นส.กนกกร สทุธินนท์ 5,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.510/2561

เอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.4 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 535.00               535.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 535.00                ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 535.00               มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1233

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.4 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนกัยำ

วนัที่ 30 มิถนุำยน 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,033.00            2,033.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,033.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,033.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน  สธ 1009.1/1234

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.4 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ 64,000.00          64,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 64,000.00           นำยกรณยั พิมพสรุกะ 64,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.511/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.5 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 ประสำนงำนและตรวจผลประเมินฯ 19,000.00          19,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.อรทยั ศิริประเสริฐ 19,000.00           นส.อรทยั ศิริประเสริฐ 19,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.511/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.5 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 เพ่ือจดัท ำท ำเนียบบคุลำกรให้ 30,000.00          30,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 30,000.00           นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.511/2561

เป็นฐำนข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.5 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,782.00            2,782.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,782.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,782.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1250

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.6 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,686.00            2,686.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,686.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,686.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1264

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.6 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,000.00            3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 3,000.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 3,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1270

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,647.80            1,647.80         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 1,647.80             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 1,647.80            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1272

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

14 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,540.80            1,540.80         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 1,540.80             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 1,540.80            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1273

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 จดัจ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรประชมุ 5,312.00            5,312.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเสก็อปปี้ 5,312.00             ร้ำน เอเสก็อปปี้ 5,312.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.515/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 จ้ำงพนกังำนขบัรถ 33,990.00          33,990.00       เฉพำะเจำะจง นำยจนัทรเทพ คงด ำ 33,990.00           นำยจนัทรเทพ คงด ำ 33,990.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.517/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 จ้ำงตรวจสอบเอกสำร 58,278.00          58,278.00       เฉพำะเจำะจง นส.จงรัก บตัรพนัธนะ 58,278.00           นส.จงรัก บตัรพนัธนะ 58,278.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.518/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 จ้ำงบนัทกึข้อมลู 39,768.00          39,768.00       เฉพำะเจำะจง นส.กนกกร สทุธินนท์ 39,768.00           นส.กนกกร สทุธินนท์ 39,768.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.519/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 จ้ำงบนัทกึข้อมลู 39,000.00          39,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 39,000.00           นำยนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 39,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.520/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 จ้ำงรถตู้ 18-19 มิย 2561 4,000.00            4,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 4,000.00             นำยกรณยั พิมพสรุกะ 4,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.522/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.8 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 จ้ำงรถตู้ 19-21 มิย.2561 6,300.00            6,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,300.00             นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,300.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.523/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.8 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 จ้ำงรถตู้18-22 มิย.2561 10,500.00          10,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 10,500.00           นำยกรณยั พิมพสรุกะ 10,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.523/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.8 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จ้ำงรถตู้ 25-27 มิย.2561 6,300.00            6,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,300.00             นำยกรณยั พิมพสรุกะ 6,300.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.507/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.8 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

24 จ้ำงรถตู้ 10-16 มิย.2561 49,000.00          49,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 49,000.00           นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 49,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.523/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.8 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 จ้ำงรถยนต์โดนสำรปรับอำกำศ 40 ที่นัง่ 60,000.00          60,000.00       เฉพำะเจำะจง หกจ.ทรงพรตทวัร์ 60,000.00           หกจ.ทรงพรตทวัร์ 60,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.523/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.11 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 จ้ำงรถตู้ จ.จนัทบรีุ 21,000.00          21,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 21,000.00           นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 21,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.523/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.11 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 628.80               628.80            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 628.80                ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 628.80               มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1292

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.12 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,488.00            2,488.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,488.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,488.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1293

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.12 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,588.00            2,588.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,588.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,588.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1294

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.12 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

30 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,496.00            2,496.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,496.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,496.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1295

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.12 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,776.00            2,776.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,776.00             ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 2,776.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน       สธ 1009.1/1296

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.12 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จ้ำงท ำเอกสำรกำรประชมุ 9,000.00            9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวจนัจิรำ กอแก้ว 9,000.00             นำงสำวจนัจิรำ กอแก้ว 9,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.530/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.13 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 เชำ่ห้องประชมุ 20-22 มิย61 26,000.00          26,000.00       เฉพำะเจำะจง รร.รำมำกำเดนส์ 26,000.00           รร.รำมำกำเดนส์ 26,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.531/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.14 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

34 รวบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบและ 25,950.00          25,950.00       เฉพำะเจำะจง นำยธนพล แก้วประสิทธ์ิ 25,950.00           นำยธนพล แก้วประสิทธ์ิ 25,950.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.533/2561

บนัทกึค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.15 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธรุกำร 31,200.00          31,200.00       เฉพำะเจำะจง นส.ชญำนิษฐ์ มำแพ 31,200.00           นส.ชญำนิษฐ์ มำแพ 31,200.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.534/2561

ระบบสำรบรรณ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 51,240.00          51,240.00       เฉพำะเจำะจง นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 51,240.00           นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 51,240.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.535/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 48,870.00          48,870.00       เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนนัท์ 48,870.00           นำยพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนนัท์ 48,870.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.507/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 จ้ำงประสำนข้อมลู จดัเตรียมกำรประชมุ 43,410.00          43,410.00       เฉพำะเจำะจง นส.พิชำมญชุ์ จนัทรมหเสถียร 43,410.00           นส.พิชำมญชุ์ จนัทรมหเสถียร 43,410.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.537/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 จ้ำงปฏบตัิงำนด้ำนธรุกำรระบบสำรบรรณ 42,120.00          42,120.00       เฉพำะเจำะจง นส.วำสนำ กระจกทอง 470,000.00         นส.วำสนำ กระจกทอง 42,120.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.538/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 ประสำรงำนแก้ไขปัญหำคณุภำพยำ 48,765.00          48,765.00       เฉพำะเจำะจง นส.สหธุำทิพย์ แพง่สภำ 48,765.00           นส.สหธุำทิพย์ แพง่สภำ 48,765.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.539/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

41 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรเก็บตวัย่ำงยำ 29,850.00          29,850.00       เฉพำะเจำะจง นำยศรีพงษ์ สิริเสรีกุล 29,850.00           นำยศรีพงษ์ สิริเสรีกุล 29,850.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.540/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจเบือ้งต้น 63,150.00          63,150.00       เฉพำะเจำะจง นส.สิริฉัตร ช่ืนใจ 63,150.00           นส.สิริฉัตร ช่ืนใจ 63,150.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.541/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สถำนที่ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 ตรวจสอบและบนัทกึข้อมลูค ำข้อฯ 36,210.00          36,210.00       เฉพำะเจำะจง นส.โสภำวรรณ ธรุกิจ 36,210.00           นส.โสภำวรรณ ธรุกิจ 36,210.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.542/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 200 เลม่ 37,600.00          37,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 37,600.00           ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 37,600.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.543/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.15 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จ้ำงเหมำพนกังำนขบัถยนต์ตู้ 36,900.00          36,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 36,900.00           นำยฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 36,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.544/2561

ของสว่นรำชกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จ้ำงเหมำพนกังำนขบัรถยนต์ตู้ 33,900.00          33,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยกษม บินฮดัยีนรู 33,900.00           นำยกษม บินฮดัยีนรู 33,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.545/2561

ของสว่นรำชกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

47 จ้ำงปฏิบตัิงำนสนบัสนนุและพฒันำฯ 30,570.00          30,570.00       เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์ 30,570.00           นำยธนกฤต สิริวฒันพรพงศ์ 30,570.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.546/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

48 จ้ำงปฏิบตัิงำนบริหำรจดักำระบบ 35,715.00          35,715.00       เฉพำะเจำะจง นส.พรทิพย์ ศำกรณ์ 35,715.00           นส.พรทิพย์ ศำกรณ์ 35,715.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.537/2561

คณุภำพ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

49 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรพิจำรณำ 31,710.00          31,710.00       เฉพำะเจำะจง นส.อรวรรณ วงษำ 31,710.00           นส.อรวรรณ วงษำ 31,710.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.548/2561

ปัญหำคณุภำพยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 จ้ำงเหมำพนกังำนขบัรถยนต์ตู้ 36,900.00          36,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยกิตติสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 36,900.00           นำยกิตติสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 36,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.549/2561

ของสว่นรำชกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 23,400.00          23,400.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 23,400.00           นำยวรโชติ จนัทรำสกุล 23,400.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.550/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 จ้ำงท ำบนัทกึกำรตรวจสอบสถำน 57,750.00          57,750.00       เฉพำะเจำะจง นำยอคัรวนิท หิรัญวรรณ 57,750.00           นำยอคัรวนิท หิรัญวรรณ 57,750.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.551/2561

ที่ขำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 จ้ำงจดัท ำเอกสำรเก่ียวกับงำน 28,500.00          28,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.วรรณวษิำ สีฃมภู 28,500.00           นส.วรรณวษิำ สีฃมภู 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.552/2561

สนบัสนนุกำรพิจำรณำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 ให้ค ำแนะน ำกับผู้ประกอบกำรฯ 58,950.00          58,950.00       เฉพำะเจำะจง นำงวรำภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00           นำงวรำภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.553/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

55 จดัท ำบนัทกึกำรตรวจสอบสถำน 58,200.00          58,200.00       เฉพำะเจำะจง นำงณฐัญำ อถัมี 58,200.00           นำงณฐัญำ อถัมี 58,200.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.554/2561

ที่ขำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

56 ให้ค ำแนะน ำกับผู้ประกอบกำรฯ 58,950.00          58,950.00       เฉพำะเจำะจง นำยสภุกรรณ จนัทวงษ์ 58,950.00           นำยสภุกรรณ จนัทวงษ์ 58,950.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.555/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

57 ตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำร 57,900.00          57,900.00       เฉพำะเจำะจง นส.ธญัณรัญญ พิมพิไสย 57,900.00           นส.ธญัณรัญญ พิมพิไสย 57,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.556/2561

ค ำขอใบอนญุำตฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

58 ประเมินเอกสำรค ำขอขึน้ทะเบียน 75,000.00          75,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยศภุภทัร คีรีวรรณ 75,000.00           นำยศภุภทัร คีรีวรรณ 75,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.557/2561

ต ำรับยำสตัว เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

59 บนัทกึข้อมลูทะเบียนต ำรับยำ 37,080.00          37,080.00       เฉพำะเจำะจง นส.วจิิตรำ ปำนทรัพย์ 37,080.00           นส.วจิิตรำ ปำนทรัพย์ 37,080.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.558/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

60 บนัทกึข้อมลูสถำนะของงำนค ำขอฯ 25,500.00          25,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยทศฐพร สวุรรณหงษ์ 25,500.00           นำยทศฐพร สวุรรณหงษ์ 25,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.559/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

61 ตรวจสอบและพิจำรณำเอกสำร 61,800.00          61,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงพิสชำ ลศุนนัท์ 61,800.00           นำงพิสชำ ลศุนนัท์ 61,800.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.560/2561

ค ำขอขึน้ทะเบียน เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

62 ด ำเนินกำรเบือ้งต้นเก่ียวกับค ำขอ 37,080.00          37,080.00       เฉพำะเจำะจง นำงวไิลรัตน์ บญุช่ืน 37,080.00           นำงวไิลรัตน์ บญุช่ืน 37,080.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.561/2561

ขึน้ทะเบียน เสนอรำคำเหมำะสม ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

63 จดัท ำเอกสำรและบนัทกึข้อมลู 26,550.00          26,550.00       เฉพำะเจำะจง นส.สนิุสำ สิทธิคณุ 26,550.00           นส.สนิุสำ สิทธิคณุ 26,550.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.562/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

64 จดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 24,300.00          24,300.00       เฉพำะเจำะจง นส.ภิญญำพชัญ์ สดุทองคง 24,300.00           นส.ภิญญำพชัญ์ สดุทองคง 24,300.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.563/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

65 จดัท ำข้อมลูและเอกสำรเพ่ือ 20,000.00          20,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.ลภสัรดำ แก้วทองมี 20,000.00           นส.ลภสัรดำ แก้วทองมี 20,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.564/2561

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

66 จดัท ำโครงกำรทบทวนวรรณกรรมฯ 120,000.00        120,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงผกำมำศ ไมตรีมิตร 120,000.00         นำงผกำมำศ ไมตรีมิตร 120,000.00        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.565/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

67 จดัท ำข้อมลูและเอกสำรเพ่ือ 20,000.00          20,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.สำธิยำ คณูรำช 20,000.00           นส.สำธิยำ คณูรำช 20,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.566/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

68 บนัทกึข้อมลูงำนสำรบรรณ 41,853.00          41,853.00       เฉพำะเจำะจง นส.บษุกร โสธนะ 41,853.00           นส.บษุกร โสธนะ 41,853.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.567/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

69 จดัท ำรำยกำรทะเบียนต ำรับยำฯ 40,485.00          40,485.00       เฉพำะเจำะจง นำยอดิเทพ อ่ืมสอน 40,485.00           นำยอดิเทพ อ่ืมสอน 40,485.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.568/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

70 จดัท ำกำรบนัทกึข้อมลูรำยงำน 29,340.00          29,340.00       เฉพำะเจำะจง นำยกิติวฒัน์  วฒันวรำงกูร 29,340.00           นำยกิติวฒัน์  วฒันวรำงกูร 29,340.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.569/2561

กำรผลิตฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

71 ตรวจสอบเอกสำรที่แปลงข้อมลูฯ 28,839.00          28,839.00       เฉพำะเจำะจง นำยรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 28,839.00           นำยรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 28,839.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.570/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

72 จ้ำงเป็นผู้ชว่ยบริหำรจดักำรระบบ 51,189.00          51,189.00       เฉพำะเจำะจง นำยปยณฐั นวจิตไพบลูย์ 51,189.00           นำยปยณฐั นวจิตไพบลูย์ 51,189.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.571/2561

สำรสนเทศฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

73 ประสำนงำนติดตำมและรวบรวม 28,500.00          28,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.วไิลลกัษณ์ ผลำหำร 28,500.00           นส.วไิลลกัษณ์ ผลำหำร 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.572/2561

เอกสำรระบบคณุภำพ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

74 บนัทกึข้อมลูงำนสำรบรรณ 31,962.00          31,962.00       เฉพำะเจำะจง นส.ชลธิชำ กลดัเกิด 31,962.00           นส.ชลธิชำ กลดัเกิด 31,962.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.573/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

75 จดัท ำ บริหำร และติดตำม 31,500.00          31,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.มำลินี เดชพละ 31,500.00           นส.มำลินี เดชพละ 31,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.574/2561

โครงกำรพฒันำระบบฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

76 จดัท ำเพ่ือดแูล ประสำนงำนผู้ 28,500.00          28,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยนิรันดรกุล ศิริวำสนคณุ 28,500.00           นำยนิรันดรกุล ศิริวำสนคณุ 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.575/2561

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

77 ตรวจสอบแก้ไขและประมวล 54,063.00          54,063.00       เฉพำะเจำะจง นำยพนะพล จำรุภมิู 54,063.00           นำยพนะพล จำรุภมิู 54,063.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.576/2561

ผลข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

78 จดัท ำ และแก้ไขบนัทกึตำ่งๆ ของ 28,500.00          28,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธกุล 28,500.00           นส.ศิริรัตน์ โพธ์ิพนัธกุล 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.577/2561

กลุม่พฒันำระบบ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

79 จดัท ำกำรบนัทกึข้อมลูรำยงำน 33,210.00          33,210.00       เฉพำะเจำะจง นส.จรีุพร ดวงเพ็ชร 33,210.00           นส.จรีุพร ดวงเพ็ชร 33,210.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.578/2561

กำรผลิตฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

80 ตรวจสอบทะเบียนและน ำเข้ำ 30,918.00          30,918.00       เฉพำะเจำะจง นำยปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 30,918.00           นำยปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 30,918.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.579/2561

ข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

81 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 28,980.00          28,980.00       เฉพำะเจำะจง นส.ปัญหำพร สิมโสม 28,980.00           นส.ปัญหำพร สิมโสม 28,980.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.580/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

82 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 29,250.00          29,250.00       เฉพำะเจำะจง นส.พรสขุ โชตินยั 29,250.00           นส.พรสขุ โชตินยั 29,250.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.581/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

83 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 26,790.00          26,790.00       เฉพำะเจำะจง นส.หทยัรัตน์ แก้วอรำมศรี 26,790.00           นส.หทยัรัตน์ แก้วอรำมศรี 26,790.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.582/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

84 ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ 70,338.00          70,338.00       เฉพำะเจำะจง นส.อรชนินท สขุเณศกุล 70,338.00           นส.อรชนินท สขุเณศกุล 70,338.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.583/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

85 ตรวประเมินค ำข้อด้ำนยำ 65,214.00          65,214.00       เฉพำะเจำะจง นส.มนสันนัท์ สวนเพชร 65,214.00           นส.มนสันนัท์ สวนเพชร 65,214.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.584/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

86 บนัทกึข้อมลู/พิมพ์เอกสำรใบส ำคญั 42,000.00          42,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.อโนทยั สร้อยมำต 42,000.00           นส.อโนทยั สร้อยมำต 42,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.585/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

87 บนัทกึสถำนะค ำขอขึน้ทะเบียนฯ 29,520.00          29,520.00       เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม 29,520.00           นำยไพฑรูย์ ขนัถม 29,520.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.586/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

88 บนัทกึสถำนะค ำขอขึน้ทะเบียนฯ 29,670.00          29,670.00       เฉพำะเจำะจง นส.แอน ชวนเสถียร 29,670.00           นส.แอน ชวนเสถียร 29,670.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.587/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

89 บนัทกึสถำนะค ำขอขึน้ทะเบียนฯ 29,400.00          29,400.00       เฉพำะเจำะจง นส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 29,400.00           นส.ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 29,400.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.588/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

90 ด ำเนินงำนธรุกำรฯ 34,350.00          34,350.00       เฉพำะเจำะจง นำงณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 34,350.00           นำงณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 34,350.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.589/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

91 บนัทกึข้อมลูกำรพิจำรณำรำยงำนฯ 28,500.00          28,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.ปวติรำ เพ็งจิตร 28,500.00           นส.ปวติรำ เพ็งจิตร 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.590/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

92 ด ำเนินงำนธรุกำรฯ 28,500.00          28,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.ณฐันรี ฝำเงิน 28,500.00           นส.ณฐันรี ฝำเงิน 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.591/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

93 บนัทกึสถำนะค ำขอขึน้ทะเบียนฯ 30,000.00          30,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.จฑุำมำส เลขำนำวนิ 30,000.00           นส.จฑุำมำส เลขำนำวนิ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.592/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

94 เพ่ือติดตอ่ประสำนงำนและติดตำมฯ 61,015.00          61,015.00       เฉพำะเจำะจง นส.ศิรินภำ ศรีสมพงษ์ 61,015.00           นส.ศิรินภำ ศรีสมพงษ์ 61,015.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.593/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

95 ตรวจสอบและประเมินค ำขอขึน้ 75,000.00          75,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสวุมิล ฉกำจนโรดม 75,000.00           นำงสวุมิล ฉกำจนโรดม 75,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.594/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

96 บนัทีกสถำนะกำรยืน่ค ำขอขึน้ฯ 22,500.00          22,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยณพสกล ออนละมอม 22,500.00           นำยณพสกล ออนละมอม 22,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.595/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

97 ด ำเนินงำนธรุกำรฯ 30,900.00          30,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยเจริญเดช แก้วปรีชำชำญ 30,900.00           นำยเจริญเดช แก้วปรีชำชำญ 30,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.596/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

98 ตรวจสอบและบนัทกึข้อมลูค ำขอ 41,760.00          41,760.00       เฉพำะเจำะจง นส.รุ่งทิวำ ฟองลำที 41,760.00           นส.รุ่งทิวำ ฟองลำที 41,760.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.597/2561

ทะเบียนต ำรัยยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

99 จดัท ำข้อมลูเพ่ือกำรพฒันำแผน 90,000.00          90,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.จฑุำทิพย์ มำตรอ 90,000.00           นส.จฑุำทิพย์ มำตรอ 90,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.598/2561

ปฏิบตัิกำรตำมฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

100 ปรับปรุงระบบสำรสนเทศและฐำน 43,800.00          43,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยก ำชยั ไววอง 43,800.00           นำยก ำชยั ไววอง 43,800.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.599/2561

ข้อมลูฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

101 จ้ำงเชำ่ห้องประชมุสมัมนำ 25,500.00          25,500.00       เฉพำะเจำะจง โรงแรมโนโวเทล หวัหิน 25,500.00           โรงแรมโนโวเทล หวัหิน 25,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.600/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

102 ท ำข้อมลูกำรเบิก-ยืมและจดั 58,860.00          58,860.00       เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 58,860.00           นำยชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 58,860.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.601/2561

เก็บเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

103 บนัทกึท ำข้อมลูเก่ียวกับโฆษณำยำ 29,535.00          29,535.00       เฉพำะเจำะจง นส.สมุณฑำ เมืองแก้ว 29,535.00           นส.สมุณฑำ เมืองแก้ว 29,535.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.602/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

104 บนัทกึข้อมลูพิจำรณำปดข้อมลู 26,250.00          26,250.00       เฉพำะเจำะจง นส.โจ๊ก ปดนำวำส 26,250.00           นส.โจ๊ก ปดนำวำส 26,250.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.603/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

105 ด ำเนินงำนเพ่ือสแกนและบนัทกึ 28,500.00          28,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัมำศ รัตนอมรภิรมย์ 28,500.00           นส.ณฐัมำศ รัตนอมรภิรมย์ 28,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.604/2561

ข้อมลูค ำขอโฆษณำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

106 บนัทกึข้อมลูเก่ียวกับโฆษณำยำ 39,045.00          39,045.00       เฉพำะเจำะจง นส.ชิตยำนนัท์ กิตติศกัดิช์ยักุล 39,045.00           นส.ชิตยำนนัท์ กิตติศกัดิช์ยักุล 39,045.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.605/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

107 จดัท ำข้อมลู และเอกสำรเพ่ือ 39,000.00          39,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.ลภสัรดำ แก้วทองมี 39,000.00           นส.ลภสัรดำ แก้วทองมี 39,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.606/2561

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

108 ตรวจสอบเอกสำรค ำขอแก้ไข 99,900.00          99,900.00       เฉพำะเจำะจง นส.ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยำ 99,900.00           นส.ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยำ 99,900.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.607/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

109 ปรับปรุงตรวจสอบควำมถกูต้อง 45,009.00          45,009.00       เฉพำะเจำะจง นส.รำนี บณัฑิตำนกุูล 45,009.00           นส.รำนี บณัฑิตำนกุูล 45,009.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.608/2561

ของข้อมลูค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

110 ด ำเนินงำนเก่ียวกับค ำขอแก้ไข 55,200.00          55,200.00       เฉพำะเจำะจง นส.จฑุำรัตน์ โสภำพล 55,200.00           นส.จฑุำรัตน์ โสภำพล 55,200.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.609/2561

เปลีย่นแปลงทะเบียนต ำรับยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

111 รวบรวม ตรวจสอบและบนัทกึข้อ 41,760.00          41,760.00       เฉพำะเจำะจง นำงนิภำรัตน์ โสภำพล 41,760.00           นำงนิภำรัตน์ โสภำพล 41,760.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.610/2561

มลูค ำขอทะเบียนต ำรับยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

112 จดัท ำข้อมลูและเอกสำรเพ่ือ 42,000.00          42,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยธนวชิญ อณัณวนิช 42,000.00           นำยธนวชิญ อณัณวนิช 42,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.611/2561

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

113 ทบทวนวรรณกรรมและจดัท ำขอ 100,000.00        100,000.00     เฉพำะเจำะจง มหำวยิำลยัมหิดล 100,000.00         มหำวยิำลยัมหิดล 100,000.00        มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.612/2561

เสนอโครงร่ำงฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

114 จดัท ำเอกสำรเบิกจำ่ยเงินเบือ้งต้นฯ 34,500.00          34,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.จินจิรำ กอแก้ว 34,500.00           นส.จินจิรำ กอแก้ว 34,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.613/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

115 ประสำนงำนกำรจดัประชมุฯ 30,000.00          30,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.รัตติยำกร พรำนไพร 30,000.00           นส.รัตติยำกร พรำนไพร 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.614/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

116 ประสำนงำนรำยงำนผลกำรด ำเนิน 35,550.00          35,550.00       เฉพำะเจำะจง นำยมำรุต สีแสง 35,550.00           นำยมำรุต สีแสง 35,550.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.615/2561

งำนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

117 จดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชมุ 27,000.00          27,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.รสพร ศิริโสภำโชติ 27,000.00           นส.รสพร ศิริโสภำโชติ 27,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.616/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

118 จดัท ำเอกสำร และบนัทกึข้อมลู 25,500.00          25,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 25,500.00           นส.ภรณ์ทิพย์ อดุมทรัพย์ 25,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.617/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

119 จดัท ำเอกสำรและบนัทกึข้อมลู 34,500.00          34,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.ปองจิตร ผ่ำนสนัเทียะ 34,500.00           นส.ปองจิตร ผ่ำนสนัเทียะ 34,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.618/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

120 จดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 26,550.00          26,550.00       เฉพำะเจำะจง นำยสิทธินนัท์ สวุรรณทพั 26,550.00           นำยสิทธินนัท์ สวุรรณทพั 26,550.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.619/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

121 สืบค้นและจดัท ำข้อมลูโมโนกรำฟ 30,000.00          30,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยสภุเวฃ รัตนศิริวงศวฒิุ 30,000.00           นำยสภุเวฃ รัตนศิริวงศวฒิุ 30,000.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.620/2561

สมนุไพรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

122 จดัท ำและตรวจสอบเบือ้ต้น 41,400.00          41,400.00       เฉพำะเจำะจง นส.สตพร คงผึง้ 41,400.00           นส.สตพร คงผึง้ 41,400.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.621/2561

เก่ียวกับเอกสำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

123 จดัท ำข้อมลูและเอกสำรเพ่ือ 43,500.00          43,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.รุ่งนภำ ศรีวชิยั 43,500.00           นส.รุ่งนภำ ศรีวชิยั 43,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.622/2561

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

124 จดัท ำข้อมลูและเอกสำรเพ่ือ 46,500.00          46,500.00       เฉพำะเจำะจง นส.สำธิยำ คณูรำช 46,500.00           นส.สำธิยำ คณูรำช 46,500.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.623/2561

ประกอบกำรฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

125 จดัท ำและตรวจสอบเอกสำร 28,200.00          28,200.00       เฉพำะเจำะจง นำงวนิดำ แก้วเพ็ชร 28,200.00           นำงวนิดำ แก้วเพ็ชร 28,200.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.624/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

126 ตรวจค ำขอตำมคูมื่อประชำชน 28,800.00          28,800.00       เฉพำะเจำะจง นส.นฤมล นิมมำนพิภกัดิ์ 28,800.00           นส.นฤมล นิมมำนพิภกัดิ์ 28,800.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.625/2561

นยม.1ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

127 ด ำเนินกำรด้ำนข้อมลูกำรตรวจ 32,400.00          32,400.00       เฉพำะเจำะจง นส.วสิำรัตน์ โตเจริญ 32,400.00           นส.วสิำรัตน์ โตเจริญ 32,400.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.626/2561

ตรำวจิยัฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

128 ตรวจสอบเอกสำรของค ำ น.ย.ม.1ฯ 37,188.00          37,188.00       เฉพำะเจำะจง นส.สมใจ ไทยเจือ 37,188.00           นส.สมใจ ไทยเจือ 37,188.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.627/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

129 บนัทกึข้อมลูงำนสำรบรรณของ 29,940.00          29,940.00       เฉพำะเจำะจง นส.ศศิรดำ แสงพำรำ 29,940.00           นส.ศศิรดำ แสงพำรำ 29,940.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.628/2561

งำนยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

130 อนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรประชมุ 17,860.00          17,860.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมชยั 17,860.00           ร้ำนสำมชยั 17,860.00          มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.629/2561

ผู้ตรวจวธิิปฏิบตัิทำงเภสชั เสนอรำคำเหมำะสม ลว.28 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะซือ้ เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดงุำนเผำยำ จ ำนวน 30 

รำยกำร

82,723.84 82,723.84  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 82,723.84 ร้ำน กิจเจริญกำรค้ำ 82,723.84 มีคณุภำพและบริกำรดี ตซ 16/61 ลว. 11 มิถนุำยน 2561

2 ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง

บนัทกึภำพ 16 ชอ่ง จ ำนวน 2 ชดุ)

48,792.00 48,792.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท พีดบับลิวเอส ซี

เคียวริตี ้เอำท์เลท จ ำกัด

48,792.00 บริษัท พีดบับลิวเอส ซีเคียวริตี ้

เอำท์เลท จ ำกัด

48,792.00 คณุภำพของสินค้ำและกำร

บริกำร

ตซ 17/61 ลว. 11 มิถนุำยน 2561

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2561 

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

วนัที่  11  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้ำงเหมำเชำ่รถตู้พร้อมน ำ้มนั

เชือ้เพลิง จ ำนวน 3คนั

9,120.00 9,120.00  วธีิเฉพำะเจำะจง  นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 9,120.00  นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 9,120.00 มีมำตรฐำนด้ำนควำม

ปลอดภยั

ตจ 101/61 ลว. 13 มิถนุำยน 

2561

4 จ้ำงเหมำเชำ่รถบรรทกุพร้อม

น ำ้มนัเชือ้เพลิง จ ำนวน 1 คนั

4,500.00 4,500.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยบนัทิพย์  แก้วลอยฟ้ำ 4,500.00 นำยบนัทิพย์  แก้วลอยฟ้ำ 4,500.00 มีมำตรฐำนด้ำนควำม

ปลอดภยั

ตจ 102/61 ลว. 13 มิถนุำยน 

2561

5 จ้ำงเหมำเชำ่รถบสัปรับอำกำศ 

จ ำนวน 2 คนั

58,000.00 58,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล 

(2007)

58,000.00 หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) 58,000.00 มีมำตรฐำนด้ำนควำม

ปลอดภยั

ตจ 104/61 ลว. 13 มิถนุำยน 

2561

6 ซอ่มรถยก หมำยเลขครุภณัฑ์ ต 

1/58 รย

15,515.00 15,515.00  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท จีทีเอ็ม จ ำกัด 15,515.00 บริษัท จีทีเอ็ม จ ำกัด 15,515.00 มีมำตรฐำนด้ำนควำม

ปลอดภยั

ตจ 105/61 ลว. 28 มิถนุำยน 

2561

7 จ้ำงเหมำบนัทกึข้อมลู 59,760.00 59,760.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำศ  

เภอบำงเข็ม

59,760.00 นำงสำวเบญจมำศ  เภอบำงเข็ม 59,760.00 จ้ำงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ ตจ 106/61 ลว. 29 มิถนุำยน 

2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1 จ้ำงเพ่ิมสำยและย้ำยรำงหลอดไฟ 52,965 52,965 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 52,965 บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 52,965

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.629/61               8 

มิถนุำยน 2561

2 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 38,500 38,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 38,500 น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 38,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.630/61               8 

มิถนุำยน 2561

3 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 38,500 38,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม 38,500 นำยวรรณขยั โตสวสัดิ์ 38,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.631/61               8 

มิถนุำยน 2561

4 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 38,500 38,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำลี ไพโรจน์พทุธิคณุ 38,500 น.ส.วรำลี ไพโรจน์พทุธิคณุ 38,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.632/61               8 

มิถนุำยน 2561

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน…มิถนุำยน 2561................................

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

วนัที…่10...เดือน…สิงหำคม...พ.ศ...2561.................

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุะกะ 7,000 นำยกรณยั พิมพสรุะกะ 7,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.633/61               8 

มิถนุำยน 2561

6
จ้ำงเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง นง-

6625
8,700 8,700 เฉพำะเจำะจง ติวำนนท์ยำงยนต์ 8,700 ติวำนนท์ยำงยนต์ 8,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.634/61               12 

มิถนุำยน 2561

7 จ้ำงท ำป้ำยช่ือ 1,670 1,670 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,670 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,670

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.635/61               12 

มิถนุำยน 2561

8
    ยกเลิก เน่ืองจำก    ลงนำม

ผู้อนมุตัิผิด
 -  -  -  -  -  -  -  -

บจ.อ.636/61               18 

มิถนุำยน 2561

9 จ้ำงขนย้ำย ตู้ โต๊ะ เก้ำอี ้ 19,200 19,200 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 19,200 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 19,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.637/61               18 

มิถนุำยน 2561

10 จ้ำงซอ่มห้องน ำ้ 5,863.60 5,863.60 เฉพำะเจำะจง เคง่ ซง่ ฮวด 5,863.60 เคง่ ซง่ ฮวด 5,863.60

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.638/61               18 

มิถนุำยน 2561

11 ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ำง  -  -  -  -  -  -  -  - บจ.อ.639/61

12 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ 10,000 นำยอำทิตย์ คตุะพนัธ์ 10,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.640/61               18 

มิถนุำยน 2561

13 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 42,000 น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.641/61               20 

มิถนุำยน 2561

14 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มก ำเนิด 1,800 นำยนิคม กลอ่มก ำเนิด 1,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.642/61               22 

มิถนุำยน 2561

15 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 19,500 19,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 19,500 ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 19,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.643/61               22 

มิถนุำยน 2561

16 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 15,000 ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 15,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.644/61               22 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

17 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 22,500 22,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 22,500 ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 22,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.645/61               22 

มิถนุำยน 2561

18 จ้ำงซอ่มNotebook 18,832 18,832 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 18,832 บ.ซนัไซน์ คอมพิวเตอร์ 18,832

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.646/61               26 

มิถนุำยน 2561

19 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 70,500 70,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรอนงค์ บำนแย้ม 70,500 น.ส.อรอนงค์ บำนแย้ม 70,500

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.647/61               28 

มิถนุำยน 2561

20 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 66,090 66,090 เฉพำะเจำะจง นำยกันต์ สวสัดิไ์ชย 66,090 นำยกันต์ สวสัดิไ์ชย 66,090

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.648/61               28 

มิถนุำยน 2561

21 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 65,160 65,160 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 65,160 น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 65,160

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.649/61              28 

มิถนุำยน 2561

22 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,990 42,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 42,990 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 42,990

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.650/61               28 

มิถนุำยน 2561

23 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,360 42,360 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร 42,360 น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร 42,360

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.651/61              28 

มิถนุำยน 2561

24 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,550 35,550 เฉพำะเจำะจง น.ส.มนตัตำ โตเจริญ 35,550 น.ส.มนตัตำ โตเจริญ 35,550

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.652/61               28 

มิถนุำยน 2561

25 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,680 34,680 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 34,680 น.ส.จิรำพร สดุหนองบวั 34,680

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.653/61              28 

มิถนุำยน 2561

26 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง นำยสรำยศ เถียรทวี 45,000 นำยสรำยศ เถียรทวี 45,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.654/61               28 

มิถนุำยน 2561

27 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 41,250 41,250 เฉพำะเจำะจง นำยชนทิตย์  หมวดผำ 41,250 นำยชนทิตย์  หมวดผำ 41,250

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.655/61              28 

มิถนุำยน 2561

28 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000 นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.656/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

29 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง นำยอำรยะ  โรจนวณิชชำกร 90,000 นำยอำรยะ  โรจนวณิชชำกร 90,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.657/61              28 

มิถนุำยน 2561

30 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 48,000 48,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภสัสร มีแก้ว 48,000 นำงสำวภสัสร มีแก้ว 48,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.658/61               28 

มิถนุำยน 2561

31 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 46,800 46,800 เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ  สภุำพงษ์ 46,800 นำยช ำนำญ  สภุำพงษ์ 46,800

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.659/61              28 

มิถนุำยน 2561

32 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 51,960 51,960 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปวณีำ แก้วมิตร์ 51,960 นำงสำวปวณีำ แก้วมิตร์ 51,960

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.660/61               28 

มิถนุำยน 2561

33 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,290 40,290 เฉพำะเจำะจง นำยธีรพงษ์  ทองเรือง 40,290 นำยธีรพงษ์  ทองเรือง 40,290

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.661/61              28 

มิถนุำยน 2561

34 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,180 45,180 เฉพำะเจำะจง
น.ส.ณชัฐำนนัท์  ธนนัพศัป

ภำทิพ
45,180

นำงสำวณชัฐำนนัท์  ธนนัพศัป

ภำทิพ
45,180

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.662/61               28 

มิถนุำยน 2561

35 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 43,950 43,950 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตร์ 43,950 น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตร์ 43,950

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.663/61              28 

มิถนุำยน 2561

36 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 3,848 3,848 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 3,848 ร้ำนก๊อปปี้ ปริน้ 3,848

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.664/61               28 

มิถนุำยน 2561

37 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุะกะ 10,000 นำยกรณยั พิมพสรุะกะ 10,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.665/61              28 

มิถนุำยน 2561

38 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 22,500 22,500 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุะกะ 22,500 นำยกรณยั พิมพสรุะกะ 22,500

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.666/61               28 

มิถนุำยน 2561

39 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,500 40,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.เปมิกำ เครืออยู่ 40,500 น.ส.เปมิกำ เครืออยู่ 40,500

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.667/61              28 

มิถนุำยน 2561

40 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,200 34,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทิวำ แสงกุดเลำะ 34,200 น.ส.จนัทิวำ แสงกุดเลำะ 34,200

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.668/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

41 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 40,500 40,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ววรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 40,500 น.ส.ววรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 40,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.669/61              28 

มิถนุำยน 2561

42 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 52,200 52,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 52,200 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 52,200

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.670/61               28 

มิถนุำยน 2561

43 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,250 44,250 เฉพำะเจำะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 44,250 น.ส.สมหญิง สมสขุ 44,250

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.671/61              28 

มิถนุำยน 2561

44 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,200 34,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.สทุำมำศ ขนุเอม 34,200 น.ส.สทุำมำศ ขนุเอม 34,200

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.672/61               28 

มิถนุำยน 2561

45 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,200 34,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.ก่ิงกำญจน์ ประไพพงค์ 34,200 น.ส.ก่ิงกำญจน์ ประไพพงค์ 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.673/61              28 

มิถนุำยน 2561

46 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,250 44,250 เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 44,250 น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 44,250

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.674/61               28 

มิถนุำยน 2561

47 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 43,800 43,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ ธิค ำลอง 43,800 น.ส.จิตรำ ธิค ำลอง 43,800

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.675/61              28 

มิถนุำยน 2561

48 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,000 39,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 39,000 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 39,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.676/61               28 

มิถนุำยน 2561

49 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 52,500 52,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์วมิล สกุลกันต์ 52,500 น.ส.พิมพ์วมิล สกุลกันต์ 52,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.677/61              28 

มิถนุำยน 2561

50 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,800 34,800 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 34,800 น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 34,800

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.678/61               28 

มิถนุำยน 2561

51 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 33,000 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 33,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.679/61              28 

มิถนุำยน 2561

52 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นพรัตน์ จนัทร์ท ำ 33,000 น.ส.นพรัตน์ จนัทร์ท ำ 33,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.680/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

53 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 83,130 83,130 เฉพำะเจำะจง นำยคมสนัต์ เลิศประเสริฐ 83,130 นำยคมสนัต์ เลิศประเสริฐ 83,130

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.681/61              28 

มิถนุำยน 2561

54 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 51,300 51,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว 51,300 น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว 51,300

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.682/61               28 

มิถนุำยน 2561

55 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ เพขรด ำ 34,500 นำงรัตนำ เพขรด ำ 34,500

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.683/61               8 

มิถนุำยน 2561

56 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 33,000 นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 33,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.684/61              28 

มิถนุำยน 2561

57 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,300 42,300 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 42,300 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 42,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.685/61               28 

มิถนุำยน 2561

58 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 57,210 57,210 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 57,210 น.ส.พรรณพร กำญจนซิม 57,210

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.686/61              28 

มิถนุำยน 2561

59 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,300 42,300 เฉพำะเจำะจง
นำยภทัรพล อิศรำงกรู ณ 

อยธุยำ
42,300 นำยภทัรพล อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 42,300

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.687/61               28 

มิถนุำยน 2561

60 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33000 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 33,000 น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 33,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.688/61              28 

มิถนุำยน 2561

61 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,000 45000 เฉพำะเจำะจง
น.ส.ศนัสนีย์ เหมือนพิมพ์

ทอง
45,000 น.ส.ศนัสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง 45,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.689/61               28 

มิถนุำยน 2561

62 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 29,520 29,520 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณ์ประภำ วยิะเศษ 29,520 น.ส.ภรณ์ประภำ วยิะเศษ 29,520

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.690/61              28 

มิถนุำยน 2561

63 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,400 35,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 35,400 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 35,400

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.691/61               28 

มิถนุำยน 2561

64 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 56,100 56,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภจูฑุำ ศรีวลิยั 56,100 น.ส.ภจูฑุำ ศรีวลิยั 56,100

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.692/61              28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

65 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,300 36,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 36,300 น.ส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 36,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.693/61               28 

มิถนุำยน 2561

66 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั บรรจง 30,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 30,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.694/61              28 

มิถนุำยน 2561

67 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,950 34,950 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปภสัรำ พิรุณเจริญพร 34,950 น.ส.ปภสัรำ พิรุณเจริญพร 34,950

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.695/61               28 

มิถนุำยน 2561

68 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,040 35,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 35,040 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 35,040

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.696/61               28 

มิถนุำยน 2561

69 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,600 33,600 เฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำ ดรุณพงศ์ 33,600 นำยปรัชญำ ดรุณพงศ์ 33,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.697/61               28 

มิถนุำยน 2561

70 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,600 33,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 33,600 น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 33,600

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.698/61               28 

มิถนุำยน 2561

71 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 47,190 47,190 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร สขุส ำรำญ 47,190 น.ส.ศศิธร สขุส ำรำญ 47,190

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.699/61               28 

มิถนุำยน 2561

72 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 52,740 52,740 เฉพำะเจำะจง น.ส.รินดำ บวัทัง่ 52,740 น.ส.รินดำ บวัทัง่ 52,740

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.700/61               28 

มิถนุำยน 2561

73 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 38,580 38,580 เฉพำะเจำะจง นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั 38,580 นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั 38,580

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.701/61               28 

มิถนุำยน 2561

74 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 46,800 46,800 เฉพำะเจำะจง นำยบญุเสริม ผกัใหม 46,800 นำยบญุเสริม ผกัใหม 46,800

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.702/61               28 

มิถนุำยน 2561

75 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 38,040 38,040 เฉพำะเจำะจง
น.ส.นภำวรรณ ทองประไพ

พกัตร์
38,040 น.ส.นภำวรรณ ทองประไพพกัตร์ 38,040

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.703/61               28 

มิถนุำยน 2561

76 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,480 45,480 เฉพำะเจำะจง นำงศรินญำ สิงห์เอ่ียม 45,480 นำงศรินญำ สิงห์เอ่ียม 45,480

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.704/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

77 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000 นำงจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.705/61               28 

มิถนุำยน 2561

78 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 62,460 62,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 62,460 น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 62,460

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.706/61               28 

มิถนุำยน 2561

79 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,930 45,930 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก 45,930 น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก 45,930

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.707/61               28 

มิถนุำยน 2561

80 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,410 34,410 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 34,410 น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 34,410

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.708/61               28 

มิถนุำยน 2561

81 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 42,000 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.709/61               28 

มิถนุำยน 2561

82 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 47,760 47,760 เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำถ วเิศษกุล 47,760 น.ส.พจนำถ วเิศษกุล 47,760

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.710/61               28 

มิถนุำยน 2561

83 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแก้ว 42,000 น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแก้ว 42,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.711/61               28 

มิถนุำยน 2561

84 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,200 34,200 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำกำนต์ สินเธำว์ 34,200 น.ส.ชนำกำนต์ สินเธำว์ 34,200

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.712/61               28 

มิถนุำยน 2561

85 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,900 36,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตตยำ ขำวลำจนัทร์ 36,900 น.ส.รัตตยำ ขำวลำจนัทร์ 36,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.713/61               28 

มิถนุำยน 2561

86 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,020 37,020 เฉพำะเจำะจง น.ส.วภิำพร ชำภกัดี 37,020 น.ส.วภิำพร ชำภกัดี 37,020

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.714/61               28 

มิถนุำยน 2561

87 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,900 45,900 เฉพำะเจำะจง นำยรักษ์ ฤทธ์ิฤำดี 45,900 นำยรักษ์ ฤทธ์ิฤำดี 45,900

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.715/61               28 

มิถนุำยน 2561

88 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สบุษุยำ ปิยรัตนวรสกุล 33,000 น.ส.สบุษุยำ ปิยรัตนวรสกุล 33,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.716/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

89 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 33,000 น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.717/61               28 

มิถนุำยน 2561

90 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.เกตสุดุำ เต็มใจ 33,000 น.ส.เกตสุดุำ เต็มใจ 33,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.718/61               28 

มิถนุำยน 2561

91 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,380 34,380 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภำ นะกุลจิรเดช 34,380 น.ส.ณิชำภำ นะกุลจิรเดช 34,380

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.719/61               28 

มิถนุำยน 2561

92 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,380 34,380 เฉพำะเจำะจง น.ส.มลธิชำ ชำญประเสริฐ 34,380 น.ส.มลธิชำ ชำญประเสริฐ 34,380

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.720/61               28 

มิถนุำยน 2561

93 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 67,710 67,710 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ 67,710 น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ 67,710

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.721/61               28 

มิถนุำยน 2561

94 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภิชำ สิทธิกุลนะ 33,000 น.ส.อภิชำ สิทธิกุลนะ 33,000

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.722/61               28 

มิถนุำยน 2561

95 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,460 35,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 35,460 น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 35,460

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.723/61               28 

มิถนุำยน 2561

96 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,710 37,710 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลิดำ ทรัพย์พะนะ 37,710 น.ส.ชลิดำ ทรัพย์พะนะ 37,710

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.724/61               28 

มิถนุำยน 2561

97 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,750 36,750 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 36,750 น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 36,750

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.725/61               28 

มิถนุำยน 2561

98 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 54,390 54,390 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร จุ้ยใจเหิม 54,390 น.ส.จิรำพร จุ้ยใจเหิม 54,390

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.726/61               28 

มิถนุำยน 2561

99 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พอ่ค้ำ 37,050 น.ส.อรุณี พอ่ค้ำ 37,050

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.727/61               28 

มิถนุำยน 2561

100 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,360 36,360 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุำ พุ่มพวย 36,360 น.ส.อษุำ พุ่มพวย 36,360

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.728/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

101 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,980 34,980 เฉพำะเจำะจง น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี 34,980 น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี 34,980

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.729/61               28 

มิถนุำยน 2561

102 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,370 35,370 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 35,370 น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 35,370

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.730/61               28 

มิถนุำยน 2561

103 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 36,120 36,120 เฉพำะเจำะจง น.ส.สภุำภรณ์ ปัน้พล 36,120 น.ส.สภุำภรณ์ ปัน้พล 36,120

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.731/61               28 

มิถนุำยน 2561

104 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,300 39,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 39,300 น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 39,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.732/61               28 

มิถนุำยน 2561

105 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 47,400 47,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ ำศีล 47,400 น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ ำศีล 47,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.733/61               28 

มิถนุำยน 2561

106 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 42,900 น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 42,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.734/61               28 

มิถนุำยน 2561

107 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 60,900 60,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัแก้ว กังสดำลอ ำไพ 60,900 น.ส.ขวญัแก้ว กังสดำลอ ำไพ 60,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.735/61               28 

มิถนุำยน 2561

108 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 44,400 44,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 44,400 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 44,400

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.736/61               28 

มิถนุำยน 2561

109 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 33,000 น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.737/61               28 

มิถนุำยน 2561

110 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,180 45,180 เฉพำะเจำะจง นส.พิชำมญชุ์ รัตนจริยำคณุ 45,180 นส.พิชำมญชุ์ รัตนจริยำคณุ 45,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.738/61               28 

มิถนุำยน 2561

111 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 33,000 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.739/61               28 

มิถนุำยน 2561

112 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,200 34200 เฉพำะเจำะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 34,200 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 34,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.740/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

113 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 48,000 48000 เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 48,000 นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 48,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.741/61               28 

มิถนุำยน 2561

114 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 54,540 54,540 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 54,540 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 54,540

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.742/61               28 

มิถนุำยน 2561

115 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 54,600 54600 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ 54,600 น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ 54,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.743/61               28 

มิถนุำยน 2561

116 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 47,310 47,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ 47,310 น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ 47,310

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.744/61               28 

มิถนุำยน 2561

117 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 54,180 54180 เฉพำะเจำะจง นส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ 54,180 นส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ 54,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.745/61               28 

มิถนุำยน 2561

118 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,100 35100 เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 35,100 น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 35,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.746/61               28 

มิถนุำยน 2561

119 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,450 45450 เฉพำะเจำะจง น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดข 45,450 น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดข 45,450

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.747/61               28 

มิถนุำยน 2561

120 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,500 37500 เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ รัชตศรี 37,500 นำยธนนำรถ รัชตศรี 37,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.748/61               28 

มิถนุำยน 2561

121 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 33,000 น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.749/61               28 

มิถนุำยน 2561

122 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,600 33600 เฉพำะเจำะจง น.ส.กฤษณำ พฒุซ้อน 33,600 น.ส.กฤษณำ พฒุซ้อน 33,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.750/61               28 

มิถนุำยน 2561

123 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 49,500 49500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลิศ 49,500 น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลิศ 49,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.751/61               28 

มิถนุำยน 2561

124 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,350 34350 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 34,350 น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 34,350

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.752/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

125 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,350 34350 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกุล 34,350 น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกุล 34,350

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.753/61               28 

มิถนุำยน 2561

126 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัย์ชนก ชำ่งเจริญ 33,000 น.ส.ธนัย์ชนก ชำ่งเจริญ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.754/61               28 

มิถนุำยน 2561

127 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 45,900 45,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 45,900 น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 45,900

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.755/61               28 

มิถนุำยน 2561

128 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 43,800 43800 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนนัท์ 43,800 น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนนัท์ 43,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.756/61               28 

มิถนุำยน 2561

129 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 37,650 37,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.วริะยำ มณีกลำง 37,650 น.ส.วริะยำ มณีกลำง 37,650

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.757/61               28 

มิถนุำยน 2561

130 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75000 เฉพำะเจำะจง นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.758/61               28 

มิถนุำยน 2561

131 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 49,590 49,590 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์ 49,590 น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์ 49,590

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.759/61               28 

มิถนุำยน 2561

132 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 69,990 69,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 69,990 น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 69,990

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.760/61               28 

มิถนุำยน 2561

133 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 60,000 น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 60,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.761/61               28 

มิถนุำยน 2561

134 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 31,710 31,710 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 31,710 น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 31,710

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.762/61               28 

มิถนุำยน 2561

135 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์ 33,000 น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.763/61               28 

มิถนุำยน 2561

136 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 38,610 38,610 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 38,610 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 38,610

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.764/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

137 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000 นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.765/61               28 

มิถนุำยน 2561

138 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 81,000 81,000 เฉพำะเจำะจง นำงนฤมล โกมลเสวนิ 81,000 นำงนฤมล โกมลเสวนิ 81,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.766/61               28 

มิถนุำยน 2561

139 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล กรกชกร 75,000 นำงศรีนวล กรกชกร 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.767/61               28 

มิถนุำยน 2561

140 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 33,000 น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 33,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.768/61               28 

มิถนุำยน 2561

141 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 39,240 39,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี 39,240 น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี 39,240

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.769/61               28 

มิถนุำยน 2561

142 จ้ำงขนย้ำย ตู้ โต๊ะ เก้ำอี ้ 19,200 19,200 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 19,200 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 19,200

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.770/61               28 

มิถนุำยน 2561

143 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.771/61               28 

มิถนุำยน 2561

144 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 100,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยไกรสิทธ์ิ 10,000 นำยไกรสิทธ์ิ 10,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.772/61               28 

มิถนุำยน 2561

145 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทกำนต์ จนัทะเวช 42,000 น.ส.จนัทกำนต์ จนัทะเวช 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.773/61               28 

มิถนุำยน 2561

146 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภทัรำ กลิน่ค ำหอม 34,500 น.ส.ภทัรำ กลิน่ค ำหอม 34,500

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.774/61               28 

มิถนุำยน 2561

147 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 42,000 42,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำฉัตร สงัข์พระกร 42,000 น.ส.ปรียำฉัตร สงัข์พระกร 42,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.775/61               28 

มิถนุำยน 2561

148 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 57,330 57,330 เฉพำะเจำะจง น.ส.ประชมุพร สองบำง 57,330 น.ส.ประชมุพร สองบำง 57,330

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.776/61               28 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

149 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 69,180 69,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 69,180 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 69,180

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.777/61               28 

มิถนุำยน 2561

150 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน 35,310 35,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์ 35,310 น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์ 35,310

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.778/61               28 

มิถนุำยน 2561

151 ซือ้วสัดุ 26,632.30 26,632.30 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 26,632.30 กิจเจริญกำรค้ำ 26,632.30

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

    บซ.อ.54/61               7 

มิถนุำยน 2561

152 ซือ้วสัดคุอมฯ 72,970.00 72,970.00 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 72,970.00 วบิลูกิจ 72,970.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

    บซ.อ.55/61               14 

มิถนุำยน 2561

153 ซือ้สำรเคมี 1,706.65 1,706.65 เฉพำะเจำะจง บ.ทีทีเค 1,706.65 บ.ทีทีเค 1,706.65

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

    บซ.อ.56/61               15 

มิถนุำยน 2561

154 ซือ้วสัดคุอมฯ 22,213.20 22,213.20 เฉพำะเจำะจง บ.คุ้มแก้ว 22,213.20 บ.คุ้มแก้ว 22,213.20

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

    บซ.อ.57/61               26 

มิถนุำยน 2561

155       ซือ้ยำงรถยนต์       นง-6625 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.00 ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 12,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

    บซ.อ.58/61               26 

มิถนุำยน 2561

156 ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ำง  -  -  -  -  -  -  -  -
    บซ.อ.59/61               26 

มิถนุำยน 2561

157 ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ำง  -  -  -  -  -  -  -  -
    บซ.อ.60/61               26 

มิถนุำยน 2561

158 ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ำง  -   -  -  -   -  -   -  -
    บซ.อ.61/61               26 

มิถนุำยน 2561

159 ซือ้หมึก 96,030.00 96,030.00 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 96,030.00 วบิลูกิจ 96,030.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยใน 

วงเงินงบประมำณ

    บซ.อ.62/61               29 

มิถนุำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 25,500                           25,500 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์

 จ ำกัด
25,500                บริษัท ไทยพฒันำครุภณัฑ์ จ ำกัด 25,500               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.45/61 ลว 4 มิ.ย. 61

2 ซือ้อปุกรณ์ระบบไฟฟ้ำพร้อมติดตัง้ 80,054.00 80,054.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี รำชบรีุ 80,054.00 นำยมนตรี รำชบรีุ 80,054.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
บซ.ด.45(1)/61

ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2561

3
จ้ำงซอ่มแซมเคร่ืองพิมพ์ส ำเนำ

ระบบดิจิตอล
14,568.05 14,568.05 เฉพำะเจำะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. 14,568.05 บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. 14,568.05 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บจด.218/61

ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2561

4
ซือ้วสัดสุ ำนกังำนและวสัดงุำน

บ้ำนงำนครัว
90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ป.รำชำ ออโต้ เซอร์วสิ 

จก.
90,000.00 บ.ป.รำชำ ออโต้ เซอร์วสิ จก. 90,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

บซ.ด.47/61

ลงวนัที่ 28 มิ.ย. 2561

5 ซือ้กลอ่งเก็บเอกสำร 15,301.00 15,301.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร จก. 15,301.00 บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร จก. 15,301.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
บซ.ด.46/61

ลงวนัที่ 28 มิ.ย. 2561

6
ซอ่มแซมรถยนต์ หมำยเลข

ทะเบียน กพ 7595
7,500.70 7,500.70 เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมนิสสนัปัตตำนี 

(2000)
7,500.70

บริษัท สยำมนิสสนัปัตตำนี 

(2000)
7,500.70 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.214/61         วนัที่ 1 

มิ.ย. 61

7
ซอ่มแซมรถยนต์ หมำยเลข

ทะเบียน กพ 7595
32,897.69 32,897.69 เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมนิสสนัปัตตำนี 

(2000)
32,897.69

บริษัท สยำมนิสสนัปัตตำนี 

(2000)
32,897.69 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.219/61         วนัที่ 20

 มิ.ย. 61

8
ท ำควำมสะอำดและซอ่ม

บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ
22,737.50 22,737.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 22,737.50 ร้ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์วสิ 22,737.50 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บจด.221/61         วนัที่ 28

 มิ.ย. 61

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน 2561

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที่     30     เดือน     มิถนุำยน    พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9
สอบเทียบเคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 

ต ำแหน่ง
963.00 963.00 เฉพำะเจำะจง

อตุสำหกรรมพฒันำมลูนิธิ

เพ่ือสถำบนัอำหำร
963.00

อตุสำหกรรมพฒันำมลูนิธิเพ่ือ

สถำบนัอำหำร
963.00 มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน บจ.ด.217/61 ลว 14 มิ.ย. 61

10

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร ณ

 ดำ่นอำหำรและยำทำ่เรือแหลม

ฉบงั

44,000                           44,000 เฉพำะเจำะจง
น.ส.นนัธิยำ  

มลูกวนบ้ำน
44,000                

น.ส.นนัธิยำ  

มลูกวนบ้ำน
44,000               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.215/61 ลว. 1 มิ.ย. 61

11
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำงำน

ดำ่นอำหำรและยำ ทำ่เรือกรุงเทพ
66,000                           66,000 เฉพำะเจำะจง

นำยสมศกัดิ ์ 

หำญหทัยำ
66,000                

นำยสมศกัดิ ์ 

หำญหทัยำ
66,000               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.220/61 ลว. 21 มิ.ย. 61

12
ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำน

ดำ่นอำหำรและยำ
66,000                           66,000 เฉพำะเจำะจง

นำยสมบรูณ์  

บญุกิจอนสุรณ์
66,000                

นำยสมบรูณ์  

บญุกิจอนสุรณ์
66,000               มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.220/61 ลว. 21 มิ.ย. 63

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑
ซอ่มลกูบิดประต ูกระจก ตวัยึด

ก้ำมปปูระตู
๒,๖๗๕ ๒,๖๗๕ เฉพำะเจำะจง บ.ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด ๒,๖๗๕ บ.ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด ๒,๖๗๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๔๓/๒๕๖๑     วนัที่

 ๖/๖/๒๕๖๑

๒ เหมำรถบสัปรับอำกำศ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด ๒๘,๐๐๐ บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด ๒๘,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๔๔/๒๕๖๑     วนัที่

 ๗/๖/๒๕๖๑

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน..มิถนุำยน...๒๕๖๑......

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

วนัที…่๒...เดือน....กรก......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๓ แอปพลิเคชัน่ oryor smart 

application

๒๙๙,๖๐๐ ๒๙๙,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.คีนอำยน์ จ ำกัด ๒๙๙,๖๐๐ บ.คีนอำยน์ จ ำกัด ๒๙๙,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๔๕/๒๕๖๑     วนัที่

 ๑๓/๖/๒๕๖๑

๔ VDO PRESENTATION ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๓๘ เฉพำะเจำะจง บ.โนวำ อินเตอร์แอ็ด จ ำกัด ๙๙,๙๓๘ บ.โนวำ อินเตอร์แอ็ด จ ำกัด ๙๙,๙๓๘

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๔๖/๒๕๖๑     วนัที่

 ๑๓/๖/๒๕๖๑

๕
ออกแบบและผลิตโปสเตอร์

ส ำหรับจดันิทรรศกำร
๒๙๓๐๗.๓๐ ๒๙๓๐๗.๓๐ เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำย

แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด
๒๙๓๐๗.๓๐

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกัด
๒๙๓๐๗.๓๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บจ.พศ. ๑๔๗/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๑/๖/๒๕๖๑

๖ ซอ่มเลนส์กล้องบนัทกึภำพ ๔๙๖๔.๘๐ ๔๙๖๔.๘๐ เฉพำะเจำะจง
บ.พีเค จเูนียร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกัด
๔๙๖๔.๘๐

บ.พีเค จเูนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

 จ ำกัด
๔๙๖๔.๘๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บจ.พศ. ๑๔๘/๒๕๖๑     วนัที่

 ๒๕/๖/๒๕๖๑

๗
คูมื่อกำรตรวจสอบเฝ้ำระวงั

โฆษณำ
๒๐๐๐๐๐.๐๐ ๑๙๙๑๘๐.๕๐ เฉพำะเจำะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๑๙๙๑๘๐.๕๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๑๙๙๑๘๐.๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บจ.พศ. ๑๔๙/๒๕๖๑      วนัที่

 ๒๕/๖/๒๕๖๑

๘
VTR เร่ืองกำรชีแ้จงงบประมำณ

รำยจำ่ย
๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๓๘ เฉพำะเจำะจง บ.โนวำ อินเตอร์แอ็ด จ ำกัด ๙๙,๙๓๘ บ.โนวำ อินเตอร์แอ็ด จ ำกัด ๙๙,๙๓๘

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บจ.พศ. ๑๕๐/๒๕๖๑      วนัที่

 ๒๕/๖/๒๕๖๑

๙ ปชส.ทำงสือ่นสพ.มติชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.มติชน จ ำกัด(มหำชน) ๒๐๐,๐๐๐ บ.มติชน จ ำกัด(มหำชน) ๒๐๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บจ.พศ. ๑๕๑/๒๕๖๑      วนัที่

 ๒๖/๖/๒๕๖๑

๑๐ วสัดสุ ำนกังำน ๒๐๘๐๐.๐๐ ๒๐๓๒๘.๐๔ เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๐๓๒๘.๐๔ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๐๓๒๘.๐๔

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

    บจ.พศ. ๑๔/๒๕๖๑      วนัที่ 

๑๒/๖/๒๕๖๑

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

วนัที่ 2 กรกฎำคม 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มเปลีย่นระบบป๊ัมน ำ้มนั 57,919.10 57,919.10 เฉพำะจงเจำะ สยำมนิสสนัเซลส์ จ ำกัด 57,919.10 สยำมนิสสนัเซลส์ จ ำกัด 57,919.10  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.70/2561 ลว.27 เมย.61

เชือ้เพลิง นง6629 นน คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/1281 ลว.5 มิย.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 เบิกซือ้วสัดสุ ำนกังำน 19,260.00 19,260.00 เฉพำะจงเจำะ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ 19,260.00 ร้ำนกิจเจริญกำค้ำ 19,260.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.14/2561 ลว.12 มิย.61

 - เสนอรำคำเหมำะสม สธ1006.1/1395 ลว.15 มิย.61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 เบิกซือ้หมึกพิมพ์ 38,520.00 38,520.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 38,520.00 บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 38,520.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.15/2561 ลว.15 มิย.61

คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ำกัด คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ ำกัด  - เสนอรำคำเหมำะสม สธ1006.1/1476 27 มิย.61

ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนใหญ่ ภำยในวงเงินงบประมำณ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

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

1 ซือ้กระดำษ A4 39,427.70 39,427.70 เฉพำะเจำะจง
บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล

ซินเนอร์จี จ ำกัด
39,427.70

บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล

ซินเนอร์จี จ ำกัด
39,427.70 มีคณุภำพและบริกำรดี

ใบสัง่ซือ้ บซส. 14/2561

ลว. 12 มิ.ย.61

2 ซือ้สติกเกอร์เลเซอร์ 24,075.00          24,075.00       เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 24,075 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 24,075 บำท มีคณุภำพและบริกำรดี
ใบสัง่ซือ้ บซส. 15/2561

ลว. 12 มิ.ย.61

3 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 50,880.00          50,880.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรศกัดิ ์ ทองย่น 50,880 บำท นำยสรศกัดิ ์ ทองย่น 50,880 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.120/2561

ลว. 1 มิ.ย. 61

4
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

13,000.00          13,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัทิกำนต์ หนเูนียม 13,000 บำท นำงสำวนนัทิกำนต์ หนเูนียม 13,000 บำท
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.121/2561

ลว .4 มิ.ย.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน มิถนุำยน

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

วนัที่      เดือน มิถนุำยน พ.ศ. 2561

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

5 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 13,000.00          13,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัริดำ  สกุลมำ 13,000 บำท นำงสำวพชัริดำ  สกุลมำ 13,000 บำท
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.122/2561

ลว 4 มิ.ย.61

6 จ้ำงท ำ Animation 79,180.00          79,180.00       เฉพำะเจำะจง
บจก.ดิจิทลัมีเดีย เอำท์

ชอร์ส โซลชูัน่ จ ำกัด
79,180.00

บจก.ดิจิทลัมีเดีย เอำท์ชอร์ส 

โซลชูัน่ จ ำกัด
79,180 บำท

คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน
ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.123/2561

ลว .11 มิ.ย.61

7
จ้ำงท ำตรำยำงและป้ำยติดหน้ำ

ห้องผอ.
4,520.00 4,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 4,520 บำท ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์

4,520 บำท คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.124/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

8 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววรัญญำ  เช่ียนมั่น 54,000 บำท นำงสำววรัญญำ  เช่ียนมั่น
54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 125/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

9 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
54,000.00          54,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพรรณ  เตชะบญุญะ 54,000 บำท นำงสำวพรพรรณ  เตชะบญุญะ 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 126/2561 

ลว. 18 มิ.ย. 61

10 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน
54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.นนันภสั  ใจจิต 54,000 บำท น.ส.นนันภสั  ใจจิต 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 127/2561 

ลว. 18 มิ.ย. 61

11
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรจิรำ  ครุฑำนชุ 54,000 บำท น.ส.อรจิรำ  ครุฑำนชุ 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 128/2561 

ลว. 18 มิ.ย. 61

12
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลกัษณ์ เจียมเจริญ 54,000 บำท นำยเอกลกัษณ์ เจียมเจริญ 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 129/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

13
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสรฐวฒิุ  ตรีวำรี 54,000 บำท นำยเสรฐวฒิุ  ตรีวำรี 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 130/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

14
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยลวติร  พลูศิริ 54,000 บำท นำยลวติร  พลูศิริ 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 131/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

15
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ  สวุทิยะศิริ 54,000 บำท นำงสำวกำญจนำ  สวุทิยะศิริ 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 132/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

16
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวรส  จนัทร์ค ำยำ 54,000 บำท นำงสำวเสำวรส  จนัทร์ค ำยำ 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 133/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

ดบัเบิล้ ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 145,442 บำท

ร้ำนว ืเอส เซอร์วสิ 210,944 บำท

เค.พี.จนัทรเกษม 213,438 บำท

18
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิศณพุงศ์  กำละพนัธ์ 54,000 บำท นำยพิศณพุงศ์  กำละพนัธ์ 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 135/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

ดบัเบิล้ ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 145,442 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 134/2561 

ลว.  18 มิ.ย.6117

จ้ำงถ่ำยเอกสำร 145,442.00        145,442.00 เฉพำะเจำะจง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

19

จ้ำงเช็คระบบแอร์รถยนต์ 

หมำยเลขทะเบียน นง 6627 

นนทบรีุ

33,705.00          33,705.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต้แอร์ 33,705 บำท หจก.พระนครออโต้แอร์ 33,705 บำท คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 138/2561 

ลว. 18 มิ.ย.61

20
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,000.00          54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธิดำรัตน์  แก้วแสง 54,000 บำท นำงสำวธิดำรัตน์  แก้วแสง 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 141/2561 

ลว. 22 มิ.ย.61

966,720.00 นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 966,720 บำท

นำยเอกรินทร์  ขวญัเมือง 1,048,800 บำท

นำยกิตติศกัดิ ์ ริว้สวุรรณ                    1,094,400 บำท

สำมชยั 2017 177,230 บำท

หจก.รักษ์พิมพ์ 237,045.13 บำท

ค.ีเค.โปรเซส 251,267.83 บำท

23 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 78,585.00          78,585.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 78,585 บำท นำงสำวสลกัจิต  สืบอำษำ 78,585 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 146/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61
24 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 62550 62,550.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์ 62,550 บำท นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์ 62,550 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 147/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61
25 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 53070 53,070.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลยกร  กงวงศ์ 53,070 บำท นำงสำวกัลยกร  กงวงศ์ 53,070 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 148/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

26 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 64,530.00 64,530.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 

64,530 บำท นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 64,530 บำท

ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.149/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

27 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 79,590.00 79,590.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวฉันทนำ  แสวงผล 79,590 บำท นำงสำวฉันทนำ  แสวงผล 79,590 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.150/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

28 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 79,710.00 79,710.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ 79,710 บำท นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ 79,710 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.151/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

29 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 65,550.00 65,550.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 65,550 บำท นำงสำวชตุิมำ  หณุเวช 65,550 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.152/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

30 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 39,990.00 39,990.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปำริฉัตร์  ใบเจริญ 39,990 บำท นำงสำวปำริฉัตร์  ใบเจริญ 39,990 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.153/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส. 143/2561 

ลว. 26 มิ.ย.61

คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

สญัญำจ้ำงเลขที่ 65/2561

ลว. 22 มิ.ย. 61

22

จ้ำงถ่ำยเอกสำร 177,230.00        177,230.00 เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 177,230 บำท คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน

21

จ้ำงรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ 

พร้อมพนกังำนขบัรถ

966,720.00        คดัเลือก นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 966,720 บำท



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

31 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54,420.00 54,420.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 54,420 บำท นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 54,420 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.154/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

32 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 69,300.00 69,300.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพรทิพย์  ด้วงจำด 69,300 บำท นำงสำวพรทิพย์  ด้วงจำด 69,300 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.155/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

33 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 76,740.00 76,740.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพรศกัดิ ์ ศรีไพริน 76,740 บำท นำยพรศกัดิ ์ ศรีไพริน 76,740 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.156/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

34 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 77,640.00 77,640.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจิรำพร  เฉลียงพจน์

เสนอรำคำ 77,640 บำท

 77,640 บำท นำงสำวจิรำพร  เฉลียงพจน์ 77,640 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.157/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

35 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 76,470.00 76,470.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

เสนอรำคำ 76,470 บำท

76,470 บำท นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน 76,470 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.158/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

36 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 29,790.00 29,790.00 เฉพำะเจำะจง

นำยพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค ำ 

เสนอรำคำ  29,790

29,790 บำท นำยพลวศิิษฏ์  เพ่ิมทองค ำ 

วงเงิน   29,790

29,790 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.159/2561 

ลว. 28 มิ.ย.61

37 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 47,250.00 47,250.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวมชัฌำภรณ์  

สขุพฒัณ์ธี

47,250 บำท นำงสำวมชัฌำภรณ์  สขุพฒัณ์ธี 47,250 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.160/2561

ลว.28 มิ.ย.61

38
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

49,620.00 49,620.00 เฉพำะเจำะจง
นำยธีรยทุธ  ผ่องฉว ี 49,620 บำท นำยธีรยทุธ  ผ่องฉว ี 49,620 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.161/2561

ลว. 28 มิ.ย.61

39

จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

33,090.00 33,090.00 เฉพำะเจำะจง

นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปะ

จิตติ

33,090 บำท นำยกิตติวสิทุธ์ิ  ประทีปะจิตติ 33,090 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.162/2561

ลว. 28 มิ.ย.61

40
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยพงศ์ธร  งำมสงวน 30,000 บำท นำยพงศ์ธร  งำมสงวน 30,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.163/2561

ลว. 28 มิ.ย.61

41
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 31,500.00          31,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยณฏัฐพล  ยอดด ำเนิน 31,500 บำท นำยณฏัฐพล  ยอดด ำเนิน 31,500 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.164/2561

ลว. 28 มิ.ย.61



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

42
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 39000 39,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัทิกำนต์ หนเูนียม 39,000 บำท นำงสำวนนัทิกำนต์ หนเูนียม 39,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.165/2561

ลว. 28 มิ.ย.61

43
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 39000 39,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัริดำ  สกุลมำ 39,000 บำท นำงสำวพชัริดำ  สกุลมำ 39,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.166/2561

ลว. 28 มิ.ย.61

44
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54000 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรัชญำ  หลำ่ยสอง 54,000 บำท นำงสำวจิรัชญำ  หลำ่ยสอง 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.167/2561

ลว. 28 มิ.ย.61

45
จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 54000 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวววิวรรณี พำณิช 54,000 บำท นำงสำวววิวรรณี พำณิช 54,000 บำท ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่จ้ำงที่ บจส.168/2561

ลว. 28 มิ.ย.61

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 วซือ้วสัดสุ ำนกังำน 27 57,761.81          57,761.81       เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 57,761.81           กิจเจริญกำรค้ำ 57,761.81           - รำคำในวงเงินงบประมำณ บซ.ว. 8/61

รำยกำร  - มีคณุภำพและบริกำรดี ลว. 11  มิย.61

2 จ้ำงแปลเอกสำรด้ำนวตัถุ 94,800.00          94,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงณฏัฐณิชำ 94,800 นำงณฏัฐณิชำ 94,800 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ บจ.ว.50/61

อนัตรำยภำษำไทยเป็นภำษำ เลอฟิลิแบร์ต เลอฟิลิแบร์ต และรำคำในงบประมำณ ลว. 12 มิย.61

องักฤษ

3 จ้ำงเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง 14,627.97          14,627.97       เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 14,627.97 บ.สยำมพระรำม 5 14,627.97 มีควำมรู้เฉพำะด้ำน บจ.ว. 51/61

และอะไหลอ่ปุกรณืรถยนต์ จก. (สนง.ใหญ่) จก. (สนง.ใหญ่) และรำคำในงบประมำณ ลว. 12 มิย.61

นง-6619 นนทบรีุ

4 ซือ้ กระดำษถ่ำยเอกสำร 34,967.60          34,967.60       เฉพำะเจำะจง บ.ดับ๊เบิล้เอ ดิจิตอล 34,967.60           บ.ดับ๊เบิล้เอ ดิจิตอล 34,967.60           - รำคำในวงเงินงบประมำณ บ๗.ว. 9/61

380 รีม ซินเนอร์จี จก. ซินเนอร์จี จก.  - มีคณุภำพและบริกำรดี ลว. 13  มิย.61

5 แบตเตอร่ีรถยนต์ 3,659.40            3,659.40         เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5 3,659.40 บ.สยำมพระรำม 5 3,659.40 มีควำมรู้เฉพำะด้ำน บ๗.ว.10/61

(รถ นง-6619 นนทบรีุ) จก. (สนง.ใหญ่) จก. (สนง.ใหญ่) และรำคำในงบประมำณ ลว. 20  มิย.61

6 จ้ำงจดัท ำฉลำกผลิตภณัฑ์ไล่ 70,000.00          70,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยศริศกัดิ์ 70,000.00 นำยศริศกัดิ์ 70,000.00 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ บจ.ว. 52/61

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  มิถนุำยน  2561

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่ ......28.... เดือน .มิถนุำยน  พ.ศ.  2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แมลง สนุทรไชย สนุทรไชย และรำคำในงบประมำณ ลว. 21 มิย.61

7 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 50,040.00          50,040.00       เฉพำะเจำะจง นส.ดำรุณี 50,040.00 นส.ดำรุณี 50,040.00 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 53/61

จิตประสำน จิตประสำน ลว. 22  มิย.61

8 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 35,400.00          35,400.00       เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัณิชำ 35,400.00           นส.ณฐัณิชำ 35,400.00          รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 54/61

นวลแสง นวลแสง ลว. 22  มิย.61

9 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 48,900.00          48,900.00       เฉพำะเจำะจง นส.พิชชำภำ 48,900 นส.พิชชำภำ 48,900 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 55/61

กองเทพ กองเทพ ลว. 22  มิย.61

10 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 49,260.00          49,260.00       เฉพำะเจำะจง นส.องัคณำ 49,260 นส.องัคณำ 49,260 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 56/61

พดัมำ พดัมำ ลว. 22  มิย.61

11 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 49,260.00          49,260.00       เฉพำะเจำะจง นส.เกศินี 49,260 นส.เกศีนี 49,260 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 57/61

วงศ์ไชย วงศ์ไชย ลว. 22  มิย.61

12 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นส.พลอยชณก 45,000 นส.พลอยชณก 45,000 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 58/61

เผือกผ่อง เผือกผ่อง ลว. 22  มิย.61

13 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 42,900.00          42,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยอนุ 42,900.00           นำยอนุ 42,900.00          รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 58/61

เขียวสอำด เขียวสอำด ลว. 22  มิย.61

14 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 35,760.00          35,760.00       เฉพำะเจำะจง นส.กัลยดำ 35,760 นส.กัลยดำ 35,760 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 59/61

ยิง่วฒันไกร ยิง่วฒันไกร ลว. 22  มิย.61

15 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 50,040.00          50,040.00       เฉพำะเจำะจง นส.ณฐัณิชำ 50,040 นส.ณฐัณิชำ 50,040 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 60/61

วงษ์ค ำภำ วงษ์ค ำภำ ลว. 22  มิย.61

16 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำน 24,720.00          24,720.00       เฉพำะเจำะจง นส.พิมเพ็ญ 24,720 นส.พิมเพ็ญ 24,720 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 61/61



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ทองธรรมชำติ ทองธรรมชำติ ลว. 22  มิย.61

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เหมำปฏิบตัิงำน 

69,000.00          69,000.00       

จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวอรพรรณ คณุสกุล

เลิศ

นำงสำวอรพรรณ คณุสกุลเลิศ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   49/2561

เสนอรำคำ  69,000 บำท รำคำจ้ำง 69,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 1 มิถนุำยน 2561

2 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 10,980.00          10,980.00       จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   7/2561

รำคำจ้ำง  10,980 บำท รำคำจ้ำง  10,980 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 12 มิถนุำยน  2561

3 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 12,882.80          12,882.80       จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   8/2561

รำคำจ้ำง 12,882.80 บำท รำคำจ้ำง 12,882.80 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 12 มิถนุำยน  2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 80,564.58.- บำท 80,564.58.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ. ธำรำลกัษม์ ซพัพลำย.จก

รำคำที่เสนอ 80,564.58 

บำท

บ. ธำรำลกัษม์ ซพัพลำย.จก

รำคำที่ซือ้ 80,564.58 บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

สสผ.ซ 5/๒๕๖๑

1 มิ.ย.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนมิถนุำยน 2561

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 30 เดือน มิถนุำยน พ.ศ.2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัลือกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.......มิถนุำยน 2561..................

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

วนัที…่30...เดือน..มิถนุำยน..พ.ศ....2561...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้ำงจดัท ำม่ำนม้วนแบบกรองแสงฯ 95,979.- บำท 95,979.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์

 จก.

รำคำที่เสนอ 95,979.- บำท

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำที่จ้ำง 95,979.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 30/๒๕๖๑

4 มิ.ย.61

3 จ้ำงจดัท ำแนวทำงกระบวนกำร

และแนวทำงวชิำกำรในกำรให้

ค ำปรึกษำยำชีววตัถคุล้ำยคลงึ

500,000.- บำท 500,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยัมหิดล

รำคำที่เสนอ 500,000.- 

บำท

มหำวทิยำลยัมหิดล

รำคำที่จ้ำง 500,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 77/๒๕๖๑

8 มิ.ย.61

4 จ้ำงเชำ่อปุกรณ์และระบบฯ 494,000.- บำท 494,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ. เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ 

แอนด์ ออร์แกไนซ์เซอร์ จก. 

รำคำที่เสนอ 494,000.- 

บ. เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ 

ออร์แกไนซ์เซอร์ จก. 

รำคำที่จ้ำง 494,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 78/๒๕๖๑

8 มิ.ย.61

5 จ้ำงเหมำบริกำรน ำร่องระบบ 

smart counter service ฯระยะที่

 1

500,000.- บำท 500,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ. ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้ จก.

รำคำที่เสนอ 500,000.- 

บำท

บ. ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้ จก.

รำคำที่จ้ำง 500,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 79/๒๕๖๑

8 มิ.ย.61

6 จ้ำงเหมำรถตู้ 20,000.- บำท 20,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำยวรโชติ จนัทรำสกุล

รำคำที่เสนอ 20,000.- บำท

 นำยวรโชติ จนัทรำสกุล

รำคำที่จ้ำง 20,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 80/๒๕๖๑

11 มิ.ย.61

7 จ้ำงจดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลู

 และทบทวนข้อมลูยำ

90,000.- บำท 90,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยชิษณพุงศ์ รัตนสินทวกีุล

รำคำที่เสนอ 90,000.- บำท

นำยชิษณพุงศ์ รัตนสินทวกีุล

รำคำที่จ้ำง 90,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 81/๒๕๖๑

11 มิ.ย.61

8 จดัจ้ำงท ำงำนด้ำนสำรบรรณและ

เอกสำรกำรประชมุ

14,575.- บำท 14,575.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  น.ส.ปรำรถนำ  พงษ์คะเชน

รำคำที่เสนอ 14,575.- บำท

 น.ส.ปรำรถนำ  พงษ์คะเชน

รำคำที่จ้ำง 14,575.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 82/๒๕๖๑

15 มิ.ย.61

9 จ้ำงจดัท ำระบบข้อมลูกำรให้

ค ำแนะน ำผลิตภรัฑ์สขุภำพ

42,000.- บำท 42,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ญำพนัธ์ นนัทะ

วชิยั

รำคำที่เสนอ 42,000.- บำท

น.ส.กำนต์ญำพนัธ์ นนัทะวชิยั

รำคำที่จ้ำง 42,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 83/๒๕๖๑

19 มิ.ย.61

10 จ้ำงย้ำยและติดตัง้ระบบคิว 98,440.- บำท 98,440.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง หจก. อนัดำมนัพฒันำ

รำคำที่เสนอ 98,440.- บำท

หจก. อนัดำมนัพฒันำ

รำคำที่จ้ำง 98,440.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 31/๒๕๖๑

19 มิ.ย.61



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

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

วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

11 จ้ำงย้ำยเคำน์เตอร์ 15,000.- บำท 15,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์มฟู จ ำกัด

รำคำที่เสนอ 15,000.- บำท

บริษัท สตำร์มฟู จ ำกัด

รำคำที่จ้ำง 15,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ำง

ศบส.จ 32/๒๕๖๑

19 มิ.ย.61

12 จ้ำงรือ้ถอนเคร่ืองปรับอำกำศ 91,235.- บำท 91,235.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 

รำคำที่เสนอ 91,235.- บำท

ร้ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 

รำคำที่ซือ้ 91,235.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไม่เกินวงเงินที่จะซือ้

ศบส.จ 33/๒๕๖๑

21 มิ.ย.61


