
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 จ้ำงพิมพ์คปูองสวสัดิกำร 59,500.-บำท 59,500.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท สำมเจริญพำณิชย์ 59,500.-บำท บริษัท สำมเจริญพำณิชย์ 59,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 211/2561

ร้ำนค้ำ อย. (กรุงเทพ) จ ำกัด (กรุงเทพ) จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 ซือ้อปุกรณ์กระจำยสญัญำณ 28,000.-บำท 28,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ คอมพิวเตอร์ 28,000.-บำท ร้ำน ไอ คอมพิวเตอร์ 28,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 43/2561

แบบ POB เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 59,813.-บำท 59,813.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอลฯ 59,813.-บำท บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอลฯ 59,813.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 44/2561

80 แกรม A4 650 รีม เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

 - ไม่มีผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในเดือน กันยำยน 61 -

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

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

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือกและ

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ไม่มีจดัซือ้จดัจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 9 ตุลาคม 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 กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 4,654.50 บำท 4,654.50 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอลฯ 4,654.50 บำท บริษัท ดบัเบิล้เอ ดิจิตอลฯ 4,654.50 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 45/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 18 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 24,146.-บำท 24,146.-บำท เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 24,146.-บำท ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 24,146.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 46/2561

3 รำยกำร พี.วำย ซพัพลำย พี.วำย ซพัพลำย เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 28,850.-บำท 28,850.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน Y&Y 28,850.-บำท ร้ำน Y&Y 28,850.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 47/2561

3 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 21 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 13,191.-บำท 13,191.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.รำชำออโต้ 13,191.-บำท บริษัท ป.รำชำออโต้ 13,191.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 48/2561

4 รำยกำร เซอร์วสิ จ ำกัด เซอร์วสิ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 26 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 จ้ำงท ำทำงเช่ือมระหวำ่ง 279,270.-บำท 279,270.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำรำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 279,270.-บำท บริษัท อำรำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 279,270.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 213/2561

อำคำร 4-6 จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 6 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

9 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 16,050.-บำท 16,050.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 16,050.-บำท ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 16,050.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 214/2561

1 งำน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 17 ก.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงซอ่มสญัญำณดำวเทียม 6,500.-บำท 6,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ ภำคสำรศรี 6,500.-บำท นำยปัญญำ ภำคสำรศรี 6,500.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 215/2561

ห้อง รก.ผู้เช่ียวชำญฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 24 ก.ย. 2561

นำงศิริกุล อ ำพนัธ์ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

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

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

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

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

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

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

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

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

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

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

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

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

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

4 รำยกำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 28 ส.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซือ้หนงัสืออ้ำงอิง 63,412 63,412 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.225/61

บำงกอกเคมำร์ท บำงกอกเคมำร์ท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 4 กันยำยน 2561

เสนอรำคำ 63,412 บำท เสนอรำคำ 63,412 บำท ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 ซือ้(ตอ่อำยสุมำชิก)วรสำรตำ่งประเทศ 284,380 284,380 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.226/61

เสนอรำคำ 284,380  บำท เสนอรำคำ 284,380  บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 4 กันยำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงเหมำซอ่มแซมปรับปรุงห้องน ำ้หญิงและ122,943 122,943 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.227/61

ห้องน ำ้ชำย ชัน้ 4 อำคำร 5 เสนอรำคำ 122,943 บำท เสนอรำคำ 122,943 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 4 กันยำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน กันยำยน  2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงพิมพ์หวัจดหมำยข่ำว HPVC Safety 39,000 39,000 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.228/61

News ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 5 กันยำยน 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 39,000 บำท เสนอรำคำ 39,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงพิมพ์บตัรแพ้ยำ 77,948.01         77,948.01          วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.229/61

ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 6 กันยำยน 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 77,948.01 บำท เสนอรำคำ 77,948.01 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงจดัท ำหนงัสือแผนแม่บทกำรจดัท ำสำรเคมี115,000 115,000 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.230/61

ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 5 กันยำยน 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 115,000 บำท เสนอรำคำ 115,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงซอ่มแซมห้องผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน52,537 52,537 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.231/61

และวชิำกำร ชัน้ 4 อำคำร 5 เสนอรำคำ 52,537 บำท เสนอรำคำ 52,537 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 6 กันยำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

8 จ้ำงพิมพ์วำรสำรอำหำรและยำ 160,000 160,000 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์นทบูี จ ำกัด บริษัท บอร์นทบูี จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.232/61

เสนอรำคำ 160,000 บำท เสนอรำคำ 160,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 6 กันยำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน (กระดำษ) 46,545 46,545 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลล์ จ ำกัด บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลล์ จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.233/61

เสนอรำคำ 46,545 บำท เสนอรำคำ 46,545 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 7 กันยำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 จ้ำงพิมพ์หนงัสือ อย.เดินหน้ำสู ่5 ทศวรรษ265,000 265,000 วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.234/61

ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค ส ำนกัพิมพ์อกัษรกรำฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 13 กันยำยน 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

เสนอรำคำ 265,000 บำท เสนอรำคำ 265,000 บำท และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

11 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 16,093.67         16,093.67          วธีิเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.235/61

แสงวฒันไพศำล แสงวฒันไพศำล และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 17 กันยำยน 2561

เสนอรำคำ 16,093.67 บำท เสนอรำคำ 16,093.67 บำท ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

12 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่วำรสำรอำหำรและ11,064 11,064 วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.236/61

ยำให้ทำงไปรษณีย์ เสนอรำคำ 11,064 บำท เสนอรำคำ 11,064 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 20 กันยำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

13 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่ CD จดหมำยข่ำว16,000 16,000 วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.237/61

และวำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลิตภณัฑ์ เสนอรำคำ 16,000 บำท เสนอรำคำ 16,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 20 กันยำยน 2561

สขุภำพ ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

14 ซือ้ครุภณัฑ์ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนในศนูย์85,600 85,600 วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท กฤษณลกัษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท กฤษณลกัษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.238/61

เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลิตภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 85,600 บำท เสนอรำคำ 85,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ วนัที่ 27 กันยำยน 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่ 2 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ไม่มีกำรจดัซือ้จดัจ้ำง - - - - - - -

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๒๖๗.๖๐ ๒๖๗.๖๐ วธีิเฉพำะเจำะจง พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๑๔/๒๕๖๑ ลว.๓ ก.ย.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ประกอบกำรประชมุ

๓,๓๒๔.๐๐ ๓,๓๒๔.๐๐ วธีิเฉพำะเจำะจง พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๒๑๕/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ย.๖๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงพิมพ์แผ่นพบั 17,740.00         17,740.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษร 17,740.00               หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษร 17,740.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.723/2561

กรำฟฟิค เสนอรำคำเหมำะสม ลว.6 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖๑

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

วนัที่ ๒ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๒๖๗.๖๐ บำท ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๒๖๗.๖๐ บำท

ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๓,๓๒๔ บำท ร้ำนก็อปปี้ ปริน้ เสนอรำคำ ๓,๓๒๔ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนกัยำ

วนัที่ 30 กันยำยน 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 กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

2 จ้ำงท ำเพ่ือคดัแยกจดัเก็บรำย 5,000.00           5,000.00            เฉพำะเจำะจง นส.จรีุพร ดวงเพ็ชร 5,000.00                 นส.จรีุพร ดวงเพ็ชร 5,000.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.724/2561

ประจ ำปีฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.7 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 จดัท ำข้อมลูประกอบกำรปรับปรุง 52,000.00         52,000.00          เฉพำะเจำะจง นส.วรกำนดำ เอือ้จรัสพนัธุ์ 52,000.00               นส.วรกำนดำ เอือ้จรัสพนัธุ์ 52,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.725/2561

บญัชียำหลกัฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.11 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จดัท ำข้อมลูยำประเมินข้อมลูยำ 52,000.00         52,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยจำรุต สงครำมสงค์ 52,000.00               นำยจำรุต สงครำมสงค์ 52,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.726/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.11 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลูยำ 52,000.00         52,000.00          เฉพำะเจำะจง นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 52,000.00               นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 52,000.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.727/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.11 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 8,000.00           8,000.00            เฉพำะเจำะจง สำมชยั 2017 8,000.00                 สำมชยั 2017 8,000.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.728/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.11 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 บนัทกึผลกำรพิจำรณำปิดข้อมลูฯ 8,500.00           8,500.00            เฉพำะเจำะจง นส.เปมิกำ ศรีพนัธ์ 8,500.00                 นส.เปมิกำ ศรีพนัธ์ 8,500.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.729/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.13 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

8 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 29,960.00         29,960.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 29,960.00               ร้ำนฐำปนีย์ แอร์เซอร์วสิ 29,960.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.730/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.14 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จ้ำงติดตัง้ปลัก๊ไฟฟ้ำและจดุLan 8,239.00           8,239.00            เฉพำะเจำะจง บจ.ดีชำยน์ ฟรำยแดย์ 8,239.00                 บจ.ดีชำยน์ ฟรำยแดย์ 8,239.00             มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.731/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.14 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 จ้ำงซอ่มอปุกรณ์ส ำนกังำน 11,900.00         11,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม 11,900.00               นำยไพฑรูย์ ขนัถม 11,900.00           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.732/2561

เสนอรำคำเหมำะสม ลว.14 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จ้ำงเชำ่สถำนที่จดัเก็บและ 77,511.99         77,511.99          เฉพำะเจำะจง บจ.กรุงเทพคลงัเอกสำร 77,511.99               บจ.กรุงเทพคลงัเอกสำร 77,511.99           มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.733/2561

บริหำรเอกสำร เสนอรำคำเหมำะสม ลว.14 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 จ้ำง Scanningเอกสำร 167,216.12       167,216.12        เฉพำะเจำะจง บจ.กรุงเทพคลงัเอกสำร 167,216.12             หจก.ส ำนกัพิมพ์อกัษรณ์ 167,216.12         มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.734/2561

กรำฟฟิคแอนดิไซส์ เสนอรำคำเหมำะสม ลว.14 ก.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 85,847.58 85,847.58  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยเชลง  กลัน่เรือง 85,847.58 นำยเชลง  กลัน่เรือง 85,847.58 มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 114/61 ลว. 12 กันยำยน 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

1
     จ้ำงซอ่มรถยนต์       (นง-

6632)
7,532.80 7,532.80 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม5 7,532.80 บ.สยำมพระรำม5 7,532.80

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.822/61               6กันยำยน 

2561

2 จ้ำงท ำป้ำยช่ือ 39,700 39,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งท ำป้ำย 39,700 ร้ำนหนึ่งท ำป้ำย 39,700

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.823/61               10 

กันยำยน 2561

3 จ้ำงซอ่มแอร์ 11,235 11,235 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 11,235 ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 11,235

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.824/61               10กันยำยน

 2561

4 จ้ำงซอ่มแอร์และเดินสำยเมน 5,136.00 5,136.00 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 5,136.00 ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 5,136.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.825/61               10กันยำยน

 2561

5 จ้ำงซอ่มคอมฯ 5,992.00 5,992.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 5,992.00 บ.ซนัไชน์ 5,992.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.826/61               11กันยำยน

 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561 

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

วนัที่  27 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและ เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน…กันยำยน....2561................................

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

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

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 จ้ำงจดัท ำวเิครำะห์และออกแบบ 1,400,000.00 1,400,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดิจิตอล 1,400,000.00 บ.ดิจิตอล 1,400,000.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.827/61               12กันยำยน

 2561

7 จ้ำงซอ่มแอร์ 3,424.00 3,424.00 เฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 3,424.00 ฐำปนีย์แอร์เซอร์วสิ 3,424.00

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.828/61               20กันยำยน

 2561

8 จ้ำงท ำตรำยำง 1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,100 ร้ำน จ.ช่ืนพำณิชย์ 1,100

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.829/61               20กันยำยน

 2561

9 ซือ้หมึก 52,430 52,430 เฉพำะเจำะจง มิสเตอร์อ๊ิงค์ 52,430 มิสเตอร์อ๊ิงค์ 52,430

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บซ.อ.71/61                7 กันยำยน 

2561

10 ซือ้ครุภณัฑ์ 80,185.80 80,185.80 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 80,185.80 บ.ซนัไชน์ 80,185.80

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บซ.อ.72/61                17 กันยำยน

 2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง
วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

บริษัท อินทรีเกรต เน็ตเวร์ิค 

โซลชูัน่ จ ำกัด
438,000.00

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เฉลีย่ว

บญุดี
531,790.00

บริษัท อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ำกัด
559,610.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ

วนัที่     30     เดือน     กันยำยน    พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงท ำหลงัคำ ดำ่นอำหำรและยำ

ลำดกระบงั
468,660.00 468,660.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท อินทรีเกรต เน็ตเวร์ิค 

โซลชูัน่ จ ำกัด
438,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.229/61 ลว 4 ก.ย. 61



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2

เชำ่สถำนที่จดัเก็บเอกสำรและ

บริหำรเอกสำร

(ก.ย. 61)

59,514.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร จก. 59,514.00 บ.กรุงเทพคลงัเอกสำร จก. 59,514.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน
ใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจด.230/61

ลงวนัที่ 19 ก.ย. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

๑ วสัดคุอมพิวเตอร์ ๒๐,๗๔๓ ๒๐,๗๔๓ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๒๐,๗๔๓ ร้ำน พี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ๒๐,๗๔๓

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๒๑/๒๕๖๑      วนัที่ 

๑๑/๙/๒๕๖๑

๒
ผลิตและเผยแพร่สือ่

ประชำสมัพนัธ์เชิงรุก
๓๖๖,๔๗๕ ๓๖๖,๔๗๕ เฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกัด ๓๖๖,๔๗๕ บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกัด ๓๖๖,๔๗๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๖/๒๕๖๑     วนัที่ 

๓๑/๘/๒๕๖๑

๓
ผลิตและติดตัง้โครงสร้ำง

นิทรรศกำรประวตัิ
๔๘๒,๕๗๐ ๔๘๒,๕๗๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซเูปอร์ฤทธ์ิ ครีเอชัน่ จ ำกัด ๔๘๒,๕๗๐ บ.ซเูปอร์ฤทธ์ิ ครีเอชัน่ จ ำกัด ๔๘๒,๕๗๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๗/๒๕๖๑     วนัที่ 

๖/๙/๒๕๖๑

๔
ออกแบบ ผลิตโปสเตอร์และ

จดัหำอปุกรณ์
๒๒,๗๙๑ ๒๒,๗๙๑ เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำย

แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด
๒๒,๗๙๑

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลำย

แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด
๒๒,๗๙๑

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๘/๒๕๖๑     วนัที่ 

๕/๙/๒๕๖๑

๕
งำนผลิตและติดตัง้งำนกรำฟิก

นิทรรศกำรประวตัิ
๓๑๖,๗๒๐ ๓๑๖,๗๒๐ เฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกัด ๓๑๖,๗๒๐ บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกัด ๓๑๖,๗๒๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๗๙/๒๕๖๑     วนัที่ 

๖/๙/๒๕๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน.กันยำยน...๒๕๖๑......

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

วนัที…่๒๗...เดือน.....กันยำยน....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่ซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

๖
ผลิตแผ่นพบั เตือนภยัผลิตภณัฑ์

สขุภำพอนัตรำย
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

ชมุชนสหกรณ์กำรเกษตร

แหง่ประเทศไทย
๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

ชมุชนสหกรณ์กำรเกษตร

แหง่ประเทศไทย
๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๘๐/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๒/๙/๒๕๖๑

๗ ซอ่มห้องน ำ้หญิง ๑๙๙๐.๒๐ ๑๙๙๐.๒๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๑๙๙๐.๒๐ ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๑๙๙๐.๒๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๘๑/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๙/๙/๒๕๖๑

๘ ย้ำย ติดตัง้และเซ็ตอปุกรณ์ระบบ

เสียงตำมสำย

๑๔,๙๐๐ ๑๔,๙๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยมำนนท์  แก้วด้วง ๑๔,๙๐๐ นำยมำนนท์  แก้วด้วง ๑๔,๙๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๑๘๒/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๑/๙/๒๕๖๑

วงเงินที่จะ หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 เบิกเงินคำ่จ้ำงเหมำรถบสั 40,000.00 40,000.00 เฉพำะจงเจำะ บ.คณำยนต์ เบสท์ เซอร์วสิ 40,000.00 บ.คณำยนต์ เบสท์ เซอร์วสิ 40,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.98/2561 ลว.24 สค.61

ปรับอำกำศ วนัละ 10000 บำท คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/2099 ลว.11 กย.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 เบิกเงินคำ่จ้ำงถ่ำยเอกสำร 425,891.65 425,891.65 เฉพำะจงเจำะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 425,891.65 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 425,891.65 สืบ่รำคำจำกท้องตลำด คบจ.102/2561 ลว.22 สค.61

คูมื่อ โฆษณำผลิตภณัฑ์สขุภำพ สธ1006.1/2154 ลว.17 กย.61

จ ำนวน 3,453 เลม่ เลม่ละ 115 บำท

3 เบิกเงินคำ่จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเอ้ำเลม่68,908.00 68,908.00 เฉพำะจงเจำะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 68,908.00 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 68,908.00 สืบ่รำคำจำกท้องตลำด คบจ.96/2561 ลว.20 สค.61

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมค ำสัง่ สธ1006.1/2220 ลว.24 กย.61

คสช.ที7่7/2559 

4 เบิกเงินคำ่จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเอ้ำเลม่354,636.52 354,636.52 เฉพำะจงเจำะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 354,636.52 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ำกัด 354,636.52 สืบ่รำคำจำกท้องตลำด คบจ.101/2561 ลว.27 สค.61

แนวทำงกำรด ำเนินงำนพนกังำน สธ1006.1/2221 ลว.24 กย.61

เจ้ำหน้ำที่ระดบัอ ำเภอฉบบัปรับปรุง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที่ 1 ตลุำคม 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 กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

 ปี 2561 

5 เบิกเงินคำ่ซือ้กระดำษช ำระม้วนใหญ่ 6,259.50 6,259.50 เฉพำะจงเจำะ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ 6,259.50 ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ 6,259.50  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.23/2561 ลว.18 กย.61

 - เสนอรำคำเหมำะสม สธ1006.1/2166 ลว.18 กย.61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 เบิกเงินคำ่จ้ำงซอ่มสำยโทรศพัท์ของ 8,100.00 8,080.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ จิตตะนมุำส 8,080.00 นำยอำทิตย์ จิตตะนมุำส 8,080.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.92/2561 ลว.18 สค.61

ส ำนกังำน กอง คบ. คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ สธ1006.1/1810 ลว.6 สค.61

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

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

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 143,646.40       143,646.40        เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูท.ีก๊อบปี้ เซ็นเตอร์ 143,646.40 บำท ดบัเบิล้ย.ูท.ีก๊อบปี้ เซ็นเตอร์ 143,646.40 บำท
คณุลกัษณะของงำนจ้ำงตรง

กับควำมต้องกำรใช้งำน
ใบสัง่ซือ้ บจส. 178/2561

ลว. 3 ก.ย.61

2 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 72,800.00         72,800.00 เฉพำะเจำะจง
กิจเจริญกำรค้ำ 72,800 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 72,800 บำท มีคณุภำพและบริกำรดี ใบสัง่ซือ้ บซส. 21/2561

ลว. 10 ก.ย.61

ที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 วสัดคุอมพิวเตอร์  2 รำยกำร 84,187.60         84,187.60          เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้มแก้ว 84,187.60               ร้ำนคุ้มแก้ว 84,187.60           บริกำรดี รำคำตรงกับงบ บซ.ว.12/61

ประมำณ ลว.7 กย.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน

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

วนัที่      เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน 2561

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที่ ....20... เดือน .กันยำยน  พ.ศ.  2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,291 ชดุ 6,198.80           6,198.80            เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปปี้ 6,198.80 ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปปี้ 6,198.80 บริกำรดี รำคำตรงกับงบ บจ.ว. 69/61

(ชดุละ 12 หน้ำ) ปริน้ เซ็นเตอร์ ปริน้ เซ็นเตอร์ ประมำณ ลว.7 กย.61

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,292 ชดุ 10,852.60         10,852.60          เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปปี้ 10,852.60 ดบัเบิล้ย.ูท.ีก็อปปี้ 10,852.60 บริกำรดี รำคำตรงกับงบ บจ.ว. 70/61

(ชดุละ 21หน้ำ) ปริน้ เซ็นเตอร์ ปริน้ เซ็นเตอร์ ประมำณ ลว. 11 กย.61

4 วสัดสุ ำนกังำน 27 รำยกำร 21,819.44         21,819.44          เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 21,819.44               กิจเจริญกำรค้ำ 21,819.44           บริกำรดี รำคำตรงกับงบ บซ.ว.13/61

ประมำณ ลว. 17 กย.61

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้ำงซอ่มเคร่ืองพิมพ์ Fuji 

XEROX รุ่น Docuprint CM305 

df และเคร่ืองพิมพ์ 

CanonMG3570

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

รำคำจ้ำง  20,500 บำท รำคำจ้ำง 20,500 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 15 สิงหำคม 2561

2 จดัจ้ำงงำนอปุกรณ์ จดัแสดง

นิทรรศกำร

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

รำคำจ้ำง  19,795 บำท รำคำจ้ำง 19,795 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 27 สิงหำคม 2561

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

รำคำจ้ำง  144,589.10 บำท รำคำจ้ำง  144,589.10 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 14 สิงหำคม  2561

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

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

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

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำคำจ้ำง  3,650 บำท รำคำจ้ำง  3,650 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 15 สิงหำคม  2561

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

รำคำจ้ำง 18,404 บำท รำคำจ้ำง 18,404 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ลงวนัที่ 15 สิงหำคม  2561

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 592.- บำท 592.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมชยั 2017

รำคำที่เสนอ 592.- บำท

ร้ำน สำมชยั 2017

รำคำที่จ้ำง 592.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 114/๒๕๖๑

4 ก.ย.61

2 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์

และให้บริกำรข้อมลู

11,000.- บำท 11,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปำระ

รำคำที่เสนอ 11,000.- บำท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปำระ

รำคำที่จ้ำง 11,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 115/๒๕๖๑

5 ก.ย.61

3 เชำ่ห้องประชมุย่อย 8,000.- บำท 8,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  บ. ก.พชัรศกัดิ ์จก.

รำคำที่เสนอ 8,000.- บำท

 บ. ก.พชัรศกัดิ ์จก.

รำคำที่จ้ำง 8,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 116/๒๕๖๑

7 ก.ย.61

4 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 24,000.- บำท 24,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จนัทรำสกุล

รำคำที่เสนอ 24,000.- บำท

นำยวรโชติ จนัทรำสกุล

รำคำที่จ้ำง 24,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 117/๒๕๖๑

7 ก.ย.61

5 จ้ำงท ำข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุกำร

ขึน้ทะเบียนต ำรับยำแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

19,640.- บำท 19,640.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.นำรี สมเผ่ำ

รำคำที่เสนอ 19,640.- บำท

น.ส.นำรี สมเผ่ำ

รำคำที่จ้ำง 19,640.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.จ 118/๒๕๖๑

7 ก.ย.61

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

วนัที่ 28 เดือน กันยำยน พ.ศ.2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัลือกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

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

วันที่.....2...... เดือน.....ตุลาคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 18,789.20 บำท 18,789.20 บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำลกัณ์ ซพัพลำย จก.

รำคำที่เสนอ 18,789.20 

บำท

บ.ธำรำลกัณ์ ซพัพลำย จก.

รำคำที่ซือ้ 18,789.20 บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.ซ 6/๒๕๖๑

12 ก.ย.61

7 ซือ้หมึกพิมพ์ 5,300.- บำท 5,300.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำที่เสนอ 5,300.- บำท

ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์

รำคำที่ซือ้ 5,300.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำไม่

เกินวงเงินที่จะจ้ำง

สสผ.ซ 7/๒๕๖๑

14 ก.ย.61


