แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

- ไม่มีผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
ชื่อหน่ วยงาน ........กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร..........
วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำยชือ่
รำคำที่เสนอ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนมิถุนายน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชือ่

จ้ ำงซ่อมเปลีย่ นชุดล็อกประตู
ทำงเข้ ำหน้ ำห้ องผู้บริ หำร
อำคำร 1

6,420.-บำท

6,420.-บำท

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด

2

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

49,830.-บำท

49,830.-บำท

เฉพำะเจำะจง

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

60,690.-บำท

และรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรื อจ้ ำง

1

3

ผู้ที่ได้ รับกำรคัดเลือกและ

60,690.-บำท

รำคำที่เสนอ
6,420.-บำท

นำงกมลวรรณ หงษ์เวียงจันทร์ 49,830.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส. คีตภัทร์ นุ่นนำแซง

60,690.-บำท

รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด
6,420.-บำท

นำงกมลวรรณ หงษ์ เวียงจันทร์

น.ส. คีตภัทร์ นุ่นนำแซง

49,830.-บำท

60,690.-บำท

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.สล. 168/2561
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 180/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 181/2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

4

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

60,690.-บำท

รำคำกลำง
(บำท)

60,690.-บำท

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

นำยนิคม กล่อมทอง

60,690.-บำท

นำยนิคม กล่อมทอง

60,690.-บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 182/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561

5

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

27,000.-บำท

27,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส.ชืน่ กลม จิตจำนงค์

27,000.-บำท

น.ส.ชืน่ กลม จิตจำนงค์

27,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 183/2561
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561

6

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยพัสดุ

37,440.-บำท

37,440.-บำท

เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์ ศรี ม่วง

37,440.-บำท

นำยมำนิตย์ ศรี ม่วง

37,440.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 184/2561
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561

ประมำณ
7

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

63,300.-บำท

63,300.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส. อวยพร คำอ่อน

63,300.-บำท

น.ส. อวยพร คำอ่อน

63,300.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 185/2561
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

8

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

44,310.-บำท

44,310.-บำท

เฉพำะเจำะจง

44,310.-บำท

นำยวชิระ ขำคำ

44,310.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 186/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 187/2561

9

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

36,000.-บำท

36,000.-บำท

นำยวชิระ ขำคำ

เฉพำะเจำะจง นำยพัสนัย อ่อนน้ อม

36,000.-บำท

นำยพัสนัย อ่อนน้ อม

36,000.-บำท

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

10

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

30,000.-บำท

รำคำกลำง
(บำท)

30,000.-บำท

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

น.ส. ทับทิม ทิ ้งสุม

30,000.-บำท

น.ส. ทับทิม ทิ ้งสุม

30,000.-บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 188/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

11

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

33,000.-บำท

33,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส. เบญจมำศ มัฆวำฬ

33,000.-บำท

น.ส. เบญจมำศ มัฆวำฬ

33,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 189/2561
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

12

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

38,760.-บำท

38,760.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส. ภัทรำวดี ภิรมย์รักษ์

38,760.-บำท

น.ส. ภัทรำวดี ภิรมย์รักษ์

38,760.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 190/2561
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

ประมำณ
13

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

36,000.-บำท

36,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ศิริรัตน์ เลีย๊ ะจู

36,000.-บำท

น.ส.ศิริรัตน์ เลีย๊ ะจู

36,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 191/2561
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

14

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

36,000.-บำท

36,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส.อำรี ยำ โกสิลำ

36,000.-บำท

น.ส.อำรี ยำ โกสิลำ

36,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 192/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 193/2561

15

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

35,700.-บำท

35,700.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส. กัญญ์วรำ บุญคล้ ำย

35,700.-บำท

น.ส. กัญญ์วรำ บุญคล้ ำย

35,700.-บำท

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

16

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

36,750.-บำท

รำคำกลำง
(บำท)

36,750.-บำท

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

น.ส.สุนิสำ วัชระดิษฐ์

36,750.-บำท

น.ส.สุนิสำ วัชระดิษฐ์

36,750.-บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.สล. 194/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

17

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

33,540.-บำท

33,540.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส. วรวี กำระเกตุ

33,540.-บำท

น.ส. วรวี กำระเกตุ

33,540.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

18

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

45,000.-บำท

45,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง น.ส. อัจฉรำ แสนกำวี

45,000.-บำท

น.ส. อัจฉรำ แสนกำวี

45,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจ.สล. 195/2561
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

บจ.สล. 196/2561
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

ประมำณ
19

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกำรคลัง

33,000.-บำท

33,000.-บำท

เฉพำะเจำะจง

นำยพิบลู ย์ บำนชืน่

33,000.-บำท

นำยพิบลู ย์ บำนชืน่

33,000.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจ.สล. 197/2561
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

20

ซื ้อหมึกเครื่ องพิมพ์คอม

40,629.-บำท

40,629.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

40,629.-บำท

บริ ษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

40,629.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล 32/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล 33/2561

พิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

21

จัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,344,870.-บำท 2,344,870.-บำท เฉพำะเจำะจง บริ ษัท โฟทีก้ำ จำกัด

2,344,870.-บำท

บริ ษัท โฟทีก้ำ จำกัด

2,344,870.-บำท

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

ครัง้ ที่ 2

22

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน

16,150.-บำท

16,150.-บำท

เฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ

5 รำยกำร

16,150.-บำท

พี วำยซัพพลำย

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ

16,150.-บำท

พี วำยซัพพลำย

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ มิ.ย. 2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บซ.สล 34/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2561

23

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 53 รำยกำร (พ)

43,316.-บำท

43,316.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท ป.รำชำ ออโต้
เซอร์ วสิ จำกัด

43,316.-บำท

บริ ษัท ป.รำชำ ออโต้
เซอร์ วสิ จำกัด

43,316.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บซ.สล 35/2561
ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561

24

ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำร
80 แกรม A4 650 รี ม

59,813.-บำท

59,813.-บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท ดัมเบิ ้ลเอฯ

59,813.-บำท

บริ ษัท ดัมเบิ ้ลเอฯ

59,813.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บซ.สล 36/2561
ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
25

ซื ้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
3 รำยกำร

7,225.-บำท

7,225.-บำท

เฉพำะเจำะจง บริ ษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

7,225.-บำท

บริ ษัท แสนสุคนธ์ จำกัด

7,225.-บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เดือน มิถนุ ำยน 2561

บซ.สล 37/2561
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
วงเงินที่จะ

ซื ้อหรื อจ้ ำง
จ้ ำงปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเหตุกำรณ์ไม่พงึ 20,620

รำคำกลำง
(บำท)
รำคำกลำง
20,620

ประสงค์ปี 2560 (มกรำคม - ธันวำคม 60)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
ผู
้
ไ
ด้
รับกำรคัดเลือกและ
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทกำนต์ จันทยำนนท์
นำงสำวจันทกำนต์ จันทยำนนท์
เสนอรำคำ 20,620 บำท

เสนอรำคำ 20,620 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.ช.167/61
วันที่ 4 มิถนุ ำยน 2561

หน่วยงำน
2

จ้ ำงพิมพ์วำรสำรข่ำวสำรด้ ำนยำและผลิต 79,000
ภัณฑ์สขุ ภำพ ฉบับที่ 2 ปี ที่ 21

79,000

เดือน เมษำยน - มิถนุ ำยน 61

3

จ้ ำงพิมพ์หวั จดหมำยข่ำว HPVC Safety 19,500

แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 79,000 บำท

19,500

News

4

จ้ ำงพิมพ์สมุดประจำตัวผู้มีสภำวะพร่อง 99,600
เอ็นไซม์ จี - 6 พีดี (G6PD deficiency)

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 19,500 บำท

99,600

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 99,600 บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.168/61
วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2561

แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 79,000 บำท

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.169/61

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 19,500 บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์
เสนอรำคำ 99,600 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.170/61
วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
5

6

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

40,000

40,000

เช่ำห้ องประชุม (เงินสวัสดิกำร อย.)

จ้ ำงปรับปรุงข้ อมูลคูร่ หัสยำในฐำนข้ อมูล 95,000

95,000

Thai Vigibase ตำมมำตรฐำนฯ

7

8

จ้ ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรอบรมหลักสูตร
ควำมรู้พื ้นฐำนสำหรับผู้ปฏิบตั ิงำนฯ

ซื ้อหนังสืออ้ ำงอิง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง โรงแรม อวำนี ริ เวอร์ ไซต์ กรุงเทพ
เสนอรำคำ 40,000 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นันทวรรณ กิติกรรณำกรณ์
เสนอรำคำ 95,000 บำท

3,446.26

13,545

3,446.26 วิธีเฉพำะเจำะจง วสุ ถ่ำยเอกสำร
เสนอรำคำ 3,446.26 บำท

13,545

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
เสนอรำคำ 13,545 บำท

โรงแรม อวำนี ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพ
เสนอรำคำ 40,000 บำท

น.ส.นันทวรรณ กิติกรรณำกรณ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.ช.171/61
วันที่ 8 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.172/61

เสนอรำคำ 95,000 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

วันที่ 12 มิถนุ ำยน 2561

วสุ ถ่ำยเอกสำร
เสนอรำคำ 3,446.26 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

บจ.ช.173/61
วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2561

บริ ษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
เสนอรำคำ 13,545 บำท

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

บซ.ช.174/61
วันที่ 15 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
9

10

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ ำงเหมำจัดทำเนื ้อหำหนังสือสรุ ปผลกำร 50,000
ดำเนินงำนตำมคำสัง่ คสชที่ 77 /2561

จ้ ำงเช็คสภำพรถยนต์และเปลีย่ นถ่ำย

9,723.63

รำคำกลำง
(บำท)
50,000

12

จ้ ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิรัตน์ เตียสุวรรณ
เสนอรำคำ 50,000 บำท

9,723.63 วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท โตโยต้ ำ จำกัด

น ้ำมันเครื่ องรถยนต์โตโยต้ ำ
หมำยเลขทะเบียน นง 5192 นนทบุรี

11

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำ 9,723.63 บำท

20,000

จ้ ำงเดินระบบสำบไฟเข้ ำตู้คอนเทนเนอร์ 20,330
สำหรับติดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ของ อย.

20,000

20,330

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมนตรี ศรี งำม
เสนอรำคำ 20,000 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด
เสนอรำคำ 20,330 บำท

นำยนิรัตน์ เตียสุวรรณ
เสนอรำคำ 50,000 บำท

บริ ษัท โตโยต้ ำ จำกัด

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.ช.175/61
วันที่ 19 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.176/61

เสนอรำคำ 9,723.63 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

วันที่ 20 มิถนุ ำยน 2561

นำยมนตรี ศรี งำม
เสนอรำคำ 20,000 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

บจ.ช.177/61
วันที่ 20 มิถนุ ำยน 2561

บริ ษัท ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด
เสนอรำคำ 20,330 บำท

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.178/61
วันที่ 22 มิถนุ ำยน 2561

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

13

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรจัดทำ ส่งเอกสำร 27,000

27,000

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสถำพร ภำวะโชติ
เสนอรำคำ 27,000 บำท

นำยสถำพร ภำวะโชติ
เสนอรำคำ 27,000 บำท

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.179/61
วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
14

15

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนขับรถยนต์

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนธุรกำร

33,060

42,750

33,060

42,750

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคชำทัช ศรี ปภำดำดิลก
เสนอรำคำ 33,060 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวภัทรำลักษณ์ เชื ้อสุข
เสนอรำคำ 42,750 บำท

นำยคชำทัช ศรี ปภำดำดิลก
เสนอรำคำ 33,060 บำท

นำงสำวภัทรำลักษณ์ เชื ้อสุข
เสนอรำคำ 42,750 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.180/61
วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.181/61
วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2561

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้

16

จ้ ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรชี ้แจงต่อ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ

18,900.48

18,900.48 วิธีเฉพำะเจำะจง วสุ ถ่ำยเอกสำร
เสนอรำคำ 18,900.48 บำท

วสุ ถ่ำยเอกสำร
เสนอรำคำ 18,900.48 บำท

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

บจ.ช.182/61
วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2561

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
17

ซื ้อเครื่ องปรับอำกำศ สำหรับติดตัง้
พิพิธภัณฑ์ของ อย.

41,516

41,516

วิธีเฉพำะเจำะจง ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
เสนอรำคำ 41,516 บำท

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
เสนอรำคำ 41,516 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

บซ.ช.183/61
วันที่ 26 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

18

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ ำงซ่อมเครื่ องโปรเจคเตอร์

9,523

รำคำกลำง
(บำท)

9,523

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปี ด ฯ
เสนอรำคำ 9,523 บำท

บริ ษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปี ด ฯ
เสนอรำคำ 9,523 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บจ.ช.184/61
วันที่ 27 มิถนุ ำยน 2561

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้

19

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนบันทีกรำยงำนเหตุกำรณ์ 52,500
ไม่พงึ ประสงค์จำกกำรใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ

52,500

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำนวย สุวรรณชัย
เสนอรำคำ 52,500 บำท

นำยอำนวย สุวรรณชัย
เสนอรำคำ 52,500 บำท

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

บจ.ช.185/61
วันที่ 28 มิถนุ ำยน 2561

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
20

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนประสำนต่ำงประเทศ 40,467

40,467

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนัณฐิ กำ ดุรำศวิน
เสนอรำคำ 40,467 บำท

21

จ้ ำงรวบรวมจัดเอกสำร จัดกลุม่ ข้ อมูล

48,900

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกรี ยงไกร อัครพรรณวงศ์

E- File ประเมินรำยงำน

48,900

เสนอรำคำ 48,900 บำท

นำงสำวนัณฐิ กำ ดุรำศวิน
เสนอรำคำ 40,467 บำท

นำยเกรี ยงไกร อัครพรรณวงศ์
เสนอรำคำ 48,900 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

บจ.ช.186/61
วันที่ 28 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.187/61
วันที่ 28 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

22

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ ำงดำเนินกำรด้ ำนระบบคุณภำพกำรบริ ห36,000
ำร
ควำมเสีย่ งและควบคุมภำยใน

รำคำกลำง
(บำท)
36,000

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุสรำ เรี่ ยวแรง
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวอนุสรำ เรี่ ยวแรง
เสนอรำคำ 36,000 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.ช.188/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
23

24

25

จ้ ำงปรับปรุงข้ อมูลในฐำนข้ อมูลกฏหมำย 36,720
อิเล็กทรอนิกส์ และข้ อมูลข่ำวสำร

จ้ ำงบริ กำรวิชำกำร

จ้ ำงปรับปรุงระบบข้ อมูลสำรสนเทศ

56,160

54,000

36,720

56,160

54,000

ทำงวิชำกำร

26

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรจัดเตรี ยมข้ อมูลและ36,000

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทศพร ขำวละเอียด
เสนอรำคำ 36,720 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม
เสนอรำคำ 56,160 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ ธัญญำกรณ์
เสนอรำคำ 54,000 บำท

36,000

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลฤทัย บุญธรรม

นำยทศพร ขำวละเอียด
เสนอรำคำ 36,720 บำท

โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

บจ.ช.189/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม
เสนอรำคำ 56,160 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

บจ.ช.190/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

นำยกฤษณะ ธัญญำกรณ์

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

บจ.ช.191/61

เสนอรำคำ 54,000 บำท

นำงสำวกมลฤทัย บุญธรรม

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.192/61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

ประสำนด้ ำนติดตำมและประเมินผล

27

28

จ้ ำงดำเนินกำรจัดทำวำรสำรอำหำรและยำ38,100

จ้ ำงดำเนินกำรโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำ 54,120

เสนอรำคำ 36,000 บำท

38,100

54,120

ขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรณะฯ

29

จ้ ำงดำเนินงำนกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ 24,810
ของ อย.

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐฐำนันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอรำคำ 38,100 บำท

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์
เสนอรำคำ 54,120 บำท

24,810

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัชชำ เทพสุภำ
เสนอรำคำ 24,810 บำท

เสนอรำคำ 36,000 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่

นำงสำวณัฐฐำนันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอรำคำ 38,100 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ

นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์

ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ

เสนอรำคำ 54,120 บำท

นำงสำวณัชชำ เทพสุภำ
เสนอรำคำ 24,810 บำท

และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.193/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.194/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.195/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้

30

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนสำรบรรณ ประสำน 36,000
ติดตำม รับข้ อมูลของหน่วยงำนฯ

36,000

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชฎำพรรณ ธรรมมัญญู
เสนอรำคำ 36,000 บำท

นำงสำวชฎำพรรณ ธรรมมัญญู
เสนอรำคำ 36,000 บำท

งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

บจ.ช.196/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

31

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ ำงปฏิบตั งำนจัดทำข้ อมูลในเว็บไซต์

49,200

รำคำกลำง
(บำท)

49,200

ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

32

จ้ ำงบันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึ ประสงค์57,150
จำกำรใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพฯ

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสุภำ
เสนอรำคำ 49,200 บำท

57,150

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกัญญำนัฐ นำคขำ
เสนอรำคำ 57,150 บำท

นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสุภำ
เสนอรำคำ 49,200 บำท

นำงสำวกัญญำนัฐ นำคขำ
เสนอรำคำ 57,150 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บจ.ช.197/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.198/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
33

จ้ ำงผู้ชว่ ยนักวิชำกำรศูนย์พฒ
ั นำนโยบำย 59,850
แห่งชำติด้ำนสำรเคมี

59,850

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงหทัย นิลวรรณ
เสนอรำคำ 59,850 บำท

นำงสำวดวงหทัย นิลวรรณ
เสนอรำคำ 59,850 บำท

หน่วยงำน
โดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
และคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่เป็ นมำตรฐำน
และคุณภำพดี เพียงพอ
ตำมควำมต้ องกำรใช้
งำนและประโยชน์ตอ่
หน่วยงำน

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560
ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2561

บจ.ช.199/61
วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

จ้ ำงทำตรำยำง

2

3

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

1,020

1,020 เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์ รำคำที่
เสนอ 1,020 บำท

ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์ รำคำที่ตกลง
จ้ ำง 1,020 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจ.ศ. 38/2561
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

จ้ ำงเหมำบริ กำรงำนด้ ำนธุรกำร
เดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2561

33,000

33,000 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปนัดดำ ขันทะบัตร์
รำคำที่เสนอ 33,000 บำท

นำงสำวปนัดดำ ขันทะบัตร์
รำคำที่ตกลงจ้ ำง 33,000 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจ.ศ. 39/2561
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำร

27,606

27,606 เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท ดับเบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จำกัด รำคำที่
เสนอ 27,606 บำท

บริ ษัท ดับเบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์ จี จำกัด รำคำที่ตกลงจ้ ำง
27,606 บำท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ ซื ้อที่ บซ.ศ. 11/2561 วันที่
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 22 มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
กลุม่ กฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ 7 เดือน สิงหำคม พ.ศ.2561

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ ำงเหมำปฎิบตั ิงำนพิมพ์เอกสำร
นำงสำวชืน่ จิต ทองนพเก้ ำ

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง

46,500

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

45,000 บำท
รำคำที่เคยจ้ ำง
ครัง้ สุดท้ ำย
นำงสำวชืน่ จิต ทองนพเก้ ำ/
วิธีเฉพำะเจำะจง
ภำยใน
45,000 บำท
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

นำงสำวชืน่ จิต ทองนพเก้ ำ/
45,000 บำท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เพื่อให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไป
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
เห็นควรจัดจ้ ำงบุคคลมำ
ปฏิบตั ิงำนด้ ำนพิมพ์เอกสำร

จ.24/61 ลว.26 มิ.ย.61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

2

จ้ ำงเหมำปฎิบตั ิงำนบันทึกข้ อมูล
กฎหมำย นำงสำวอนุธิดำ ปั ตตำ
นุสรณ์

52,500

3

จ้ ำงเหมำปฎิบตั ิงำนขับรถยนต์
ส่วนรำชกำร หมำยเลขทะเบียน
นง 5820 นนทบุรี นำยโดม จำ
สมศักดิ์

40,500

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
52,500 บำท
รำคำที่เคยจ้ ำง
ครัง้ สุดท้ ำย
วิธีเฉพำะเจำะจง
ภำยใน
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ
40,500 บำท
รำคำที่เคยจ้ ำง
ครัง้ สุดท้ ำย
วิธีเฉพำะเจำะจง
ภำยใน
ระยะเวลำ 2
ปี งบประมำณ

นำงสำวอนุธิดำ ปั ตตำ
นุสรณ์/52,500 บำท

นำงสำวอนุธิดำ ปั ตตำนุสรณ์ /
52,500 บำท

นำยโดม จำสมศักดิ์/
40,500 บำท

นำยโดม จำสมศักดิ์/40,500 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไป
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
จ.25/61 ลว.26 มิ.ย.61
เห็นควรจัดจ้ ำงบุคคลมำ
ปฏิบตั ิงำนด้ ำนบันทึกข้ อมูล
กฏหมำย
เนื่องจำกพนักงำนขับ
รถยนต์สว่ นกลำงของกลุม่
กฎหมำยอำหำรและยำได้
จ.26/61 ลว.26 มิ.ย.61
เกษียณอำยุรำชกำร เพื่อให้
กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง มีควำมคล่องตัว

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน ๒๕๖๑
ชือ่ หน่วยงำน.........สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ ...........
วันที่ ๔ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงิน
ที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง
๕๕๐.๐๐

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
๕๕๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๕๕๐ บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
ร้ ำนก็ปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๕๕๐
บำท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อ
หรื อจ้ ำง
บจ.พ.๑๔๔/๒๕๖๑ ลว.๖ มิ.ย.๖๑

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๕๗๖
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๖/๒๕๖๑ ลว.๗ มิ.ย.๖๑

๑

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๒

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๕๗๖.๐๐

๕๗๖.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๕๗๖ บำท

๓

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๒,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๒,๐๐๐ บำท

ร้ ำนก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๗/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๔

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำรถยนต์ต้ ปู รับ
อำกำศพร้ อมพนักงำนขับรถ

๔,๙๐๐.๐๐

๔,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์
เสนอรำคำ ๔,๙๐๐ บำท

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๔,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๘/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๕

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๔๖๐
บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๔๙/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๔๖๐.๐๐

๔๖๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๔๖๐ บำท

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
๗๙๖.๐๐

รำคำกลำง
(บำท)
๗๙๖.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๗๙๖ บำท

๒๘,๐๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์
เสนอรำคำ ๒๘,๐๐๐ บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ ๗๙๖
บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๒๘,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๑/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.พ.๑๕๐/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๖

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๗

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำรถยนต์ต้ ปู รับ
อำกำศพร้ อมพนักงำนขับรถ

๘

ขออนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๑,๔๐๐.๐๐

๑,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๑,๔๐๐ บำท

ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๑,๔๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๒/๒๕๖๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๙

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำรถยนต์ต้ ปู รับ
อำกำศพร้ อมพนักงำนขับรถ

๗,๐๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์
เสนอรำคำ ๗,๐๐๐ บำท

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๗,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๓/๒๕๖๑ ลว.๑๒ มิ.ย.
๖๑

๑๐

ขออนุมตั ิจ้ำงติดตั ้งม่ำนและ
ติดตั ้งลูกกงเหล็กกันนก อำคำร 6
ชัน้ 3

๑๖,๗๙๙.๐๐

๑๖,๗๙๙.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด เสนอรำคำ
๑๖,๗๙๙ บำท

บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด เสนอรำคำ ๑๖,๗๙๙ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๔/๒๕๖๑ ลว.๑๕ มิ.ย.
๖๑

๑๑

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำรถยนต์ต้ ปู รับ
อำกำศพร้ อมพนักงำนขับรถ

๒,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์
เสนอรำคำ ๒,๐๐๐ บำท

นำยฉลอง สัมมำขันธ์ เสนอ
รำคำ ๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๕/๒๕๖๑ ลว.๒๒ มิ.ย.
๖๑

๑๒

ขอนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๘,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๘,๐๐๐ บำท

ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๘,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๖/๒๕๖๑ ลว.๒๒ มิ.ย.
๖๑

๑๓

ขอนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๑,๙๑๒.๐๐

๑,๙๑๒.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๑,๙๑๒ บำท

ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๑,๙๑๒ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๗/๒๕๖๑ ลว.๒๒ มิ.ย.
๖๑

๑๔

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำรถยนต์ต้ ปู รับ
อำกำศพร้ อมพนักงำนขับรถ

๔,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๔,๐๐๐ บำท

ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๔,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๘/๒๕๖๑ ลว.๒๕ มิ.ย.
๖๑

๑๕

ขอจ้ ำงดำเนินกำรเกี่ยวกับ
รถยนต์ต้ ู หมำยเลขทะเบียน นง
5819

๗,๕๑๔.๖๑

๗,๕๑๔.๖๑ วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท สยำม พระรำม 5
จำกัดเสนอรำคำ
๗,๕๑๔.๖๑ บำท

บริ ษัท สยำม พระรำม 5 จำกัด
เสนอรำคำ ๗,๕๑๔.๖๑ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๙/๒๕๖๑ ลว.๒๕ มิ.ย.
๖๑

๑๖

ขออนุมตั ิจดั จ้ ำงทำบูธ

๕๓,๕๐๐.๐๐

๕๓,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท เอ พลัส ยูทิลิตี ้
แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอ
รำคำ ๕๓,๕๐๐ บำท

บริ ษัท เอ พลัส ยูทิลิตี ้ แมเนจ
เมนท์ จำกัด เสนอรำคำ
๕๓,๕๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๐/๒๕๖๑ ลว.๒๗ มิ.ย.
๖๑

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
๓๐,๐๐๐.๐๐

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง
(บำท)
๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำนักพิมพ์อกั ษรกรำฟฟิ ค
แอนด์ดีไซร์ เสนอรำคำ
๓๐,๐๐๐ บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอรำคำ
๒,๒๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๕๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๑๗

ขออนุมตั ิจ้ำงทำแผ่นพับ

๑๘

ขอนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำร
ประกอบกำรประชุม

๑๙

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๒,๔๓๐.๐๐

๖๒,๔๓๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิ ตยำภรณ์ ศรี ทอง
เสนอรำคำ ๖๒,๔๓๐ บำท

นำงสำวฐิ ตยำภรณ์ ศรี ทอง
เสนอรำคำ ๖๒,๔๓๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๐

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนิตยำ สรวงขันธ์
เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวนิตยำ สรวงขันธ์ เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๑

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๒๗,๙๐๐.๐๐

๒๗,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุทธดำ เพชรบุตร
เสนอรำคำ ๒๗,๙๐๐ บำท

นำงสำวสุทธดำ เพชรบุตร
เสนอรำคำ ๒๗,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๒

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๒๗,๖๐๐.๐๐

๒๗,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิดำ เพชรบุตร์
เสนอรำคำ ๒๗,๖๐๐ บำท

นำงสำวชนิดำ เพชรบุตร์ เสนอ
รำคำ ๒๗,๖๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๖๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๓

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๕๑,๙๐๐.๐๐

๕๑,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู
เสนอรำคำ ๕๑,๙๐๐ บำท

นำยสุทธิศกั ดิ์ แสงหนู เสนอ
รำคำ ๕๑,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๔

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิสทุ ธิ์พนั ธุ์ ฉำยแสง
เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำยวิสทุ ธิ์พนั ธุ์ ฉำยแสง
เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๕

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๓๙,๓๐๐.๐๐

๓๙,๓๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนริ สรำ สุมำลี
เสนอรำคำ ๓๙,๓๐๐ บำท

นำงสำวนริ สรำ สุมำลี เสนอ
รำคำ ๓๙,๓๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๖

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๒๕,๕๐๐.๐๐

๒๕,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเด่นชัย สุนทรกิจชัย
เสนอรำคำ ๒๕,๕๐๐ บำท

นำยเด่นชัย สุนทรกิจชัย เสนอ
รำคำ ๒๕,๕๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒,๒๐๐.๐๐

๒,๒๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนก้ อปปี ้ ปริ น้ เสนอ
รำคำ๒,๒๐๐ บำท

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์
อักษรกรำฟฟิ คแอนด์ดีไซร์ เสนอ
รำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.พ.๑๖๑/๒๕๖๑ ลว.๒๗ มิ.ย.
๖๑

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
๖๐,๐๐๐.๐๐

รำคำกลำง
(บำท)
๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยพันธ์ ธีระเกียรติ
กำจร เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐
บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

นำยชัยพันธ์ ธีระเกียรติกำจร
เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.พ.๑๗๔/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๗

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๒๘

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววันเพ็ญศร แก้ วใส
เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำววันเพ็ญศร แก้ วใส
เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๒๙

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๘๑,๐๐๐.๐๐

๘๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ วิริยะเมธำนน์
เสนอรำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

นำยธเนศ วิริยะเมธำนน์ เสนอ
รำคำ ๘๑,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๓๐

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐

๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่ งนภำ โมกผำ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวรุ่ งนภำ โมกผำ เสนอ
รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๓๑

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐

๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ นุชนำฎ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ นุชนำฎ เสนอ
รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๘/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๓๒

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐

๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุทธิดำ สนนุกิจ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวสุทธิดำ สนนุกิจ เสนอ
รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๗๙/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๓๓

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๓,๙๐๐.๐๐

๖๓,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ
เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอุมำพร เธียรโชติ เสนอ
รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๘๐/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๓๔

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววันฉัตร ผลพิมำย
เสนอรำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท

นำงสำววันฉัตร ผลพิมำยเสนอ
รำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๘๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๓๕

ขออนุมตั ิจ้ำงเหมำ
บุคคลภำยนอกมำปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนรำชกำร

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษสุดำ หีตพัฒน์
เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวเกษสุดำ หีตพัฒน์เสนอ
รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๑๘๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘ มิ.ย.
๖๑

๓๖

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อกล่องบรรจุเอกสำร

๑๓,๙๑๐.๐๐

๑๓,๙๑๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสำร
จำกัด เสนอรำคำ
๑๓,๙๑๐ บำท

บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสำร
จำกัด เสนอรำคำ ๑๓,๙๑๐ บำท

พิจำรณำคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๒๑/๒๕๖๑ ลว.๖ มิ.ย.๖๑

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

หน้ ำ 1

จ้ ำงเพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ตรวจสอบ

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง
45,000.00

รำคำกลำง
45,000.00

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนมิถนุ ำยน 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักยำ
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชือ่
นำยพงษ์ศกั ดิ์ บำลเพ็ชร

รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
45,000.00 นำยพงษ์ศกั ดิ์ บำลเพ็ชร
45,000.00

สถำนที่ฯ

2

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
แบบ สขร. ๑

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ดำเนินกำรศึกษำข้ อมูลด้ ำนควำม
ปลอดภัยของตัวยำ

30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

น.ส.กุลวรำ เมฆสวรรค

30,000.00 น.ส.กุลวรำ เมฆสวรรค

30,000.00

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจย.507/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.1 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.508/2561
ลว.1 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
3

จ้ ำงพิมพ์หนังสือ

4

จ้ ำงบุคคลภำยนอกเพื่อตรวจสอบ

200,000.00

200,000.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.สำนักพิมพ์อกั ษร

200,000.00 หจก.สำนักพิมพ์อกั ษร

5,000.00

5,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.กนกกร สุทธินนท์

5,000.00 นส.กนกกร สุทธินนท์

200,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.509/2561
ลว.4 มิ.ย.2561

5,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.510/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลว.4 มิ.ย.2561

เอกสำรฯ

ประมำณ
5

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

535.00

535.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

535.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

535.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

สธ 1009.1/1233
ลว.4 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ประมำณ
6

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2,033.00

2,033.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,033.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,033.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

สธ 1009.1/1234
ลว.4 มิ.ย.2561

ประมำณ
7

8

จ้ ำงรถยนต์ต้ ปู รับอำกำศ

ประสำนงำนและตรวจผลประเมินฯ

9

เพื่อจัดทำทำเนียบบุคลำกรให้
เป็ นฐำนข้ อมูลฯ

10

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

64,000.00

19,000.00

64,000.00

19,000.00

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

นส.อรทัย ศิริประเสริ ฐ

30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์

2,782.00

2,782.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

64,000.00 นำยกรณัย พิมพสุรกะ

19,000.00 นส.อรทัย ศิริประเสริ ฐ

30,000.00 นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์

2,782.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

64,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.511/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.5 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.511/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.5 มิ.ย.2561

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.511/2561
ลว.5 มิ.ย.2561

2,782.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

สธ 1009.1/1250
ลว.6 มิ.ย.2561

19,000.00

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
11

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2,686.00

2,686.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,686.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,686.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

สธ 1009.1/1264
ลว.6 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
12

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

3,000.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

3,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

สธ 1009.1/1270
ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
13

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

1,647.80

1,647.80

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

1,647.80 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

1,647.80

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

14

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

1,540.80

1,540.80

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

1,540.80 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

1,540.80

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

15

จัดจ้ ำงถ่ำยเอกสำรกำรประชุม

16

จ้ ำงพนักงำนขับรถ

5,312.00

5,312.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำน เอเสก็อปปี ้

33,990.00

33,990.00

เฉพำะเจำะจง

นำยจันทรเทพ คงดำ

5,312.00 ร้ ำน เอเสก็อปปี ้

33,990.00 นำยจันทรเทพ คงดำ

สธ 1009.1/1272
ลว.7 มิ.ย.2561

สธ 1009.1/1273

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.7 มิ.ย.2561

5,312.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.515/2561
ลว.7 มิ.ย.2561

33,990.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.517/2561
ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
17

จ้ ำงตรวจสอบเอกสำร

58,278.00

58,278.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จงรัก บัตรพันธนะ

58,278.00 นส.จงรัก บัตรพันธนะ

58,278.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.518/2561
ลว.7 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
18

จ้ ำงบันทึกข้ อมูล

39,768.00

39,768.00

เฉพำะเจำะจง นส.กนกกร สุทธินนท์

39,768.00 นส.กนกกร สุทธินนท์

39,768.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.519/2561
ลว.7 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
19

จ้ ำงบันทึกข้ อมูล

20

จ้ ำงรถตู้ 18-19 มิย 2561

39,000.00

39,000.00

4,000.00

4,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยนิรินทร์ ศรี เพ็ชร

เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสุรกะ

39,000.00 นำยนิรินทร์ ศรี เพ็ชร

4,000.00 นำยกรณัย พิมพสุรกะ

39,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.520/2561
ลว.7 มิ.ย.2561

4,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.522/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.8 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.523/2561
ลว.8 มิ.ย.2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลว.8 มิ.ย.2561

21

จ้ ำงรถตู้ 19-21 มิย.2561

6,300.00

6,300.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

6,300.00 นำยกรณัย พิมพสุรกะ

6,300.00

22

จ้ ำงรถตู้18-22 มิย.2561

10,500.00

10,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

10,500.00 นำยกรณัย พิมพสุรกะ

10,500.00

23

จ้ ำงรถตู้ 25-27 มิย.2561

6,300.00

6,300.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกรณัย พิมพสุรกะ

6,300.00 นำยกรณัย พิมพสุรกะ

6,300.00

ประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.523/2561

บจย.507/2561
ลว.8 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

24

จ้ ำงรถตู้ 10-16 มิย.2561

49,000.00

49,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยวรโชติ จันทรำสกุล

49,000.00 นำยวรโชติ จันทรำสกุล

49,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.523/2561
ลว.8 มิ.ย.2561

25

จ้ ำงรถยนต์โดนสำรปรับอำกำศ 40 ที่นงั่ 60,000.00

60,000.00

เฉพำะเจำะจง

หกจ.ทรงพรตทัวร์

60,000.00 หกจ.ทรงพรตทัวร์

60,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจย.523/2561
ลว.11 มิ.ย.2561

ประมำณ
26

จ้ ำงรถตู้ จ.จันทบุรี

27

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

21,000.00

21,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยวรโชติ จันทรำสกุล

628.80

628.80

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

21,000.00 นำยวรโชติ จันทรำสกุล

628.80 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

21,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

628.80

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.523/2561
ลว.11 มิ.ย.2561

สธ 1009.1/1292
ลว.12 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
28

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2,488.00

2,488.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,488.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,488.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

สธ 1009.1/1293
ลว.12 มิ.ย.2561

ประมำณ
29

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2,588.00

2,588.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,588.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,588.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ 1009.1/1294
ลว.12 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

30

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2,496.00

2,496.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,496.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,496.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

สธ 1009.1/1295
ลว.12 มิ.ย.2561

31

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

2,776.00

2,776.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,776.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

2,776.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

สธ 1009.1/1296
ลว.12 มิ.ย.2561

ประมำณ
32

จ้ ำงทำเอกสำรกำรประชุม

33

เช่ำห้ องประชุม 20-22 มิย61

9,000.00

9,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจันจิรำ กอแก้ ว

26,000.00

26,000.00

เฉพำะเจำะจง

รร.รำมำกำเดนส์

9,000.00 นำงสำวจันจิรำ กอแก้ ว

26,000.00 รร.รำมำกำเดนส์

9,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.530/2561
ลว.13 มิ.ย.2561

26,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.531/2561
ลว.14 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
34

รวบรวมจัดเก็บ ตรวจสอบและ
บันทึกคำขอฯ

25,950.00

25,950.00

เฉพำะเจำะจง

นำยธนพล แก้ วประสิทธิ์

25,950.00 นำยธนพล แก้ วประสิทธิ์

25,950.00

35

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนธุรกำร

31,200.00

31,200.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ชญำนิษฐ์ มำแพ

31,200.00 นส.ชญำนิษฐ์ มำแพ

31,200.00

ระบบสำรบรรณ

36

จ้ ำงเพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 51,240.00

51,240.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ศิริภรณ์ บุญเพียร

51,240.00 นส.ศิริภรณ์ บุญเพียร

51,240.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.533/2561
ลว.15 มิ.ย.2561

บจย.534/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.1 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.535/2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

37

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ ำงเพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 48,870.00

รำคำกลำง
(บำท)

48,870.00

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

นำยพงษ์ภเู บศ ฤทธิ์ไชยนันท์

38

จ้ ำงประสำนข้ อมูล จัดเตรี ยมกำรประชุม 43,410.00

43,410.00

เฉพำะเจำะจง

นส.พิชำมญชุ์ จันทรมหเสถียร

39

จ้ ำงปฏบัติงำนด้ ำนธุรกำรระบบสำรบรรณ 42,120.00

42,120.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วำสนำ กระจกทอง

48,870.00 นำยพงษ์ภเู บศ ฤทธิ์ไชยนันท์

43,410.00 นส.พิชำมญชุ์ จันทรมหเสถียร

470,000.00 นส.วำสนำ กระจกทอง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.1 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.507/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.1 มิ.ย.2561

43,410.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.537/2561
ลว.1 มิ.ย.2561

42,120.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจย.538/2561
ลว.1 มิ.ย.2561

48,870.00

ประมำณ
40

ประสำรงำนแก้ ไขปั ญหำคุณภำพยำ

48,765.00

48,765.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สหุธำทิพย์ แพ่งสภำ

48,765.00 นส.สหุธำทิพย์ แพ่งสภำ

48,765.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.539/2561
ลว.1 มิ.ย.2561

41

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรเก็บตัวย่ำงยำ

29,850.00

29,850.00

เฉพำะเจำะจง

นำยศรี พงษ์ สิริเสรี กุล

29,850.00 นำยศรี พงษ์ สิริเสรี กุล

29,850.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.540/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.1 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.541/2561

42 จ้ ำงเหมำบริ กำรเพื่อตรวจเบื ้องต้ น

63,150.00

63,150.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สิริฉัตร ชืน่ ใจ

63,150.00 นส.สิริฉัตร ชืน่ ใจ

63,150.00

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

สถำนที่ฯ

43

ตรวจสอบและบันทึกข้ อมูลคำข้ อฯ

36,210.00

36,210.00

เฉพำะเจำะจง

นส.โสภำวรรณ ธุรกิจ

36,210.00 นส.โสภำวรรณ ธุรกิจ

36,210.00

44

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร 200 เล่ม

37,600.00

37,600.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

37,600.00 ร้ ำนเอ เอส ก็อบปี ้

37,600.00

45

จ้ ำงเหมำพนักงำนขับถยนต์ต้ ู

36,900.00

36,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยฐิ ติพงค์ ไชยสนธิ์

36,900.00 นำยฐิ ติพงค์ ไชยสนธิ์

36,900.00

ของส่วนรำชกำร

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.1 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.542/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.1 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.543/2561
ลว.15 มิ.ย.2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.22 มิ.ย.2561

บจย.545/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

บจย.544/2561

46

จ้ ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ต้ ู
ของส่วนรำชกำร

33,900.00

33,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกษม บินฮัดยีนรู

33,900.00 นำยกษม บินฮัดยีนรู

33,900.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

47

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนสนับสนุนและพัฒนำฯ

30,570.00

30,570.00

เฉพำะเจำะจง

นำยธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์

30,570.00 นำยธนกฤต สิริวฒ
ั นพรพงศ์

30,570.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.546/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลว.22 มิ.ย.2561

ประมำณ
48

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนบริ หำรจัดกำระบบ
คุณภำพ

35,715.00

35,715.00

เฉพำะเจำะจง

นส.พรทิพย์ ศำกรณ์

35,715.00 นส.พรทิพย์ ศำกรณ์

35,715.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจย.537/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ประมำณ
49

จ้ ำงปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรพิจำรณำ

31,710.00

31,710.00

เฉพำะเจำะจง

นส.อรวรรณ วงษำ

31,710.00 นส.อรวรรณ วงษำ

31,710.00

ปั ญหำคุณภำพยำ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.548/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลว.22 มิ.ย.2561

ประมำณ
50

จ้ ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ต้ ู
ของส่วนรำชกำร

36,900.00

36,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกิตติสทุ ธิ์ เพิ่มสมบูรณ์

36,900.00 นำยกิตติสทุ ธิ์ เพิ่มสมบูรณ์

36,900.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.549/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
51

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

52 จ้ ำงทำบันทึกกำรตรวจสอบสถำน
ที่ขำยยำ

23,400.00

57,750.00

23,400.00

57,750.00

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

นำยวรโชติ จันทรำสกุล

นำยอัครวินท หิรัญวรรณ

23,400.00 นำยวรโชติ จันทรำสกุล

57,750.00 นำยอัครวินท หิรัญวรรณ

23,400.00

57,750.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.550/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.22 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.551/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
53

จ้ ำงจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับงำน

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วรรณวิษำ สีฃมภู

28,500.00 นส.วรรณวิษำ สีฃมภู

28,500.00

สนับสนุนกำรพิจำรณำฯ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.552/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

ลว.22 มิ.ย.2561

ประมำณ
54

ให้ คำแนะนำกับผู้ประกอบกำรฯ

58,950.00

58,950.00

เฉพำะเจำะจง

นำงวรำภรณ์ ขวัญมิ่ง

58,950.00 นำงวรำภรณ์ ขวัญมิ่ง

58,950.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.553/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

55

จัดทำบันทึกกำรตรวจสอบสถำน
ที่ขำยยำ

58,200.00

58,200.00

เฉพำะเจำะจง

นำงณัฐญำ อัถมี

58,200.00 นำงณัฐญำ อัถมี

58,200.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.554/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

56

ให้ คำแนะนำกับผู้ประกอบกำรฯ

58,950.00

58,950.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสุภกรรณ จันทวงษ์

58,950.00 นำยสุภกรรณ จันทวงษ์

58,950.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจย.555/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

ประมำณ
57

ตรวจสอบควำมถูกต้ องของเอกสำร
คำขอใบอนุญำตฯ

57,900.00

57,900.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ธัญณรัญญ พิมพิไสย

57,900.00 นส.ธัญณรัญญ พิมพิไสย

57,900.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.556/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

58

ประเมินเอกสำรคำขอขึ ้นทะเบียน
ตำรับยำสัตว

75,000.00

75,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยศุภภัทร คีรีวรรณ

75,000.00 นำยศุภภัทร คีรีวรรณ

75,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.557/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
59

บันทึกข้ อมูลทะเบียนตำรับยำ

37,080.00

37,080.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วิจิตรำ ปำนทรัพย์

37,080.00 นส.วิจิตรำ ปำนทรัพย์

37,080.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.558/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

60

บันทึกข้ อมูลสถำนะของงำนคำขอฯ

25,500.00

25,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยทศฐพร สุวรรณหงษ์

25,500.00 นำยทศฐพร สุวรรณหงษ์

25,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.559/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

61

ตรวจสอบและพิจำรณำเอกสำร
คำขอขึ ้นทะเบียน

61,800.00

61,800.00

เฉพำะเจำะจง

นำงพิสชำ ลุศนันท์

61,800.00 นำงพิสชำ ลุศนันท์

61,800.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.560/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

62

ดำเนินกำรเบื ้องต้ นเกี่ยวกับคำขอ
ขึ ้นทะเบียน

37,080.00

37,080.00

เฉพำะเจำะจง

นำงวิไลรัตน์ บุญชืน่

37,080.00 นำงวิไลรัตน์ บุญชืน่

37,080.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ

บจย.561/2561
ลว.22 มิ.ย.2561

ประมำณ
63

จัดทำเอกสำรและบันทึกข้ อมูล

26,550.00

26,550.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สุนิสำ สิทธิคณ
ุ

26,550.00 นส.สุนิสำ สิทธิคณ
ุ

26,550.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.562/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

64

จัดทำและตรวจสอบเอกสำร

24,300.00

24,300.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ภิญญำพัชญ์ สุดทองคง

24,300.00 นส.ภิญญำพัชญ์ สุดทองคง

24,300.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.563/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
65

จัดทำข้ อมูลและเอกสำรเพื่อ

20,000.00

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ลภัสรดำ แก้ วทองมี

20,000.00 นส.ลภัสรดำ แก้ วทองมี

20,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.564/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

120,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.565/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

20,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.566/2561

ประกอบกำรฯ

66

จัดทำโครงกำรทบทวนวรรณกรรมฯ

67

จัดทำข้ อมูลและเอกสำรเพื่อ

120,000.00

120,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงผกำมำศ ไมตรี มิตร

20,000.00

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สำธิยำ คูณรำช

120,000.00 นำงผกำมำศ ไมตรี มิตร

20,000.00 นส.สำธิยำ คูณรำช

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ประกอบกำรฯ

68

บันทึกข้ อมูลงำนสำรบรรณ

41,853.00

41,853.00

เฉพำะเจำะจง

นส.บุษกร โสธนะ

41,853.00 นส.บุษกร โสธนะ

41,853.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.567/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

69

จัดทำรำยกำรทะเบียนตำรับยำฯ

40,485.00

40,485.00

เฉพำะเจำะจง

นำยอดิเทพ อืม่ สอน

40,485.00 นำยอดิเทพ อืม่ สอน

40,485.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.568/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

70

จัดทำกำรบันทึกข้ อมูลรำยงำน
กำรผลิตฯ

29,340.00

29,340.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรำงกูร

29,340.00 นำยกิติวฒ
ั น์ วัฒนวรำงกูร

29,340.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.569/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

71

ตรวจสอบเอกสำรที่แปลงข้ อมูลฯ

28,839.00

28,839.00

เฉพำะเจำะจง

นำยรัตนพล ประเสริ ฐสังข์

28,839.00 นำยรัตนพล ประเสริ ฐสังข์

28,839.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.570/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

72

จ้ ำงเป็ นผู้ชว่ ยบริ หำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศฯ

51,189.00

51,189.00

เฉพำะเจำะจง

นำยปยณัฐ นวจิตไพบูลย์

51,189.00 นำยปยณัฐ นวจิตไพบูลย์

51,189.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.571/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
73

ประสำนงำนติดตำมและรวบรวม
เอกสำรระบบคุณภำพ

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วิไลลักษณ์ ผลำหำร

28,500.00 นส.วิไลลักษณ์ ผลำหำร

28,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.572/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
74

บันทึกข้ อมูลงำนสำรบรรณ

31,962.00

31,962.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ชลธิชำ กลัดเกิด

31,962.00 นส.ชลธิชำ กลัดเกิด

31,962.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.573/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
75

จัดทำ บริ หำร และติดตำม
โครงกำรพัฒนำระบบฯ

31,500.00

31,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.มำลินี เดชพละ

31,500.00 นส.มำลินี เดชพละ

31,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

76

จัดทำเพื่อดูแล ประสำนงำนผู้

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยนิรันดรกุล ศิริวำสนคุณ

28,500.00 นำยนิรันดรกุล ศิริวำสนคุณ

28,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.575/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

ประกอบกำรฯ

บจย.574/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

77

ตรวจสอบแก้ ไขและประมวล
ผลข้ อมูลฯ

54,063.00

54,063.00

เฉพำะเจำะจง

นำยพนะพล จำรุภมู ิ

54,063.00 นำยพนะพล จำรุภมู ิ

54,063.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.576/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

78

จัดทำ และแก้ ไขบันทึกต่ำงๆ ของ
กลุม่ พัฒนำระบบ

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธกุล

28,500.00 นส.ศิริรัตน์ โพธิ์พนั ธกุล

28,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.577/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
79

จัดทำกำรบันทึกข้ อมูลรำยงำน
กำรผลิตฯ

33,210.00

33,210.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จุรีพร ดวงเพ็ชร

33,210.00 นส.จุรีพร ดวงเพ็ชร

33,210.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.578/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
80

ตรวจสอบทะเบียนและนำเข้ ำ
ข้ อมูลฯ

30,918.00

30,918.00

เฉพำะเจำะจง

นำยปิ ยะพงษ์ ศรี วะรมย์

30,918.00 นำยปิ ยะพงษ์ ศรี วะรมย์

30,918.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.579/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
81

บันทึกข้ อมูลรับเรื่ องและพิมพ์งำน

28,980.00

28,980.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ปั ญหำพร สิมโสม

28,980.00 นส.ปั ญหำพร สิมโสม

28,980.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.580/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

82

บันทึกข้ อมูลรับเรื่ องและพิมพ์งำน

29,250.00

29,250.00

เฉพำะเจำะจง

นส.พรสุข โชตินยั

29,250.00 นส.พรสุข โชตินยั

29,250.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.581/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

83

บันทึกข้ อมูลรับเรื่ องและพิมพ์งำน

26,790.00

26,790.00

เฉพำะเจำะจง

นส.หทัยรัตน์ แก้ วอรำมศรี

26,790.00 นส.หทัยรัตน์ แก้ วอรำมศรี

26,790.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.582/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

84

ดำเนินกำรให้ คำปรึกษำ

70,338.00

70,338.00

เฉพำะเจำะจง

นส.อรชนินท สุขเณศกุล

70,338.00 นส.อรชนินท สุขเณศกุล

70,338.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.583/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
85

ตรวประเมินคำข้ อด้ ำนยำ

65,214.00

65,214.00

เฉพำะเจำะจง

นส.มนัสนันท์ สวนเพชร

65,214.00 นส.มนัสนันท์ สวนเพชร

65,214.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.584/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
86

บันทึกข้ อมูล/พิมพ์เอกสำรใบสำคัญ

42,000.00

42,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.อโนทัย สร้ อยมำต

42,000.00 นส.อโนทัย สร้ อยมำต

42,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.585/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
87

บันทึกสถำนะคำขอขึ ้นทะเบียนฯ

29,520.00

29,520.00

เฉพำะเจำะจง

นำยไพฑูรย์ ขันถม

29,520.00 นำยไพฑูรย์ ขันถม

29,520.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.586/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

88

บันทึกสถำนะคำขอขึ ้นทะเบียนฯ

29,670.00

29,670.00

เฉพำะเจำะจง

นส.แอน ชวนเสถียร

29,670.00 นส.แอน ชวนเสถียร

29,670.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.587/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

89

บันทึกสถำนะคำขอขึ ้นทะเบียนฯ

29,400.00

29,400.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ชวัลลักษณ์ รุ่ งเรื อง

29,400.00 นส.ชวัลลักษณ์ รุ่ งเรื อง

29,400.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.588/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

90

ดำเนินงำนธุรกำรฯ

34,350.00

34,350.00

เฉพำะเจำะจง

นำงณัฐนันท์ ศรี สวัสดิ์

34,350.00 นำงณัฐนันท์ ศรี สวัสดิ์

34,350.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.589/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
91

บันทึกข้ อมูลกำรพิจำรณำรำยงำนฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ปวิตรำ เพ็งจิตร

28,500.00 นส.ปวิตรำ เพ็งจิตร

28,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.590/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
92

ดำเนินงำนธุรกำรฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ณัฐนรี ฝำเงิน

28,500.00 นส.ณัฐนรี ฝำเงิน

28,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.591/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
93

บันทึกสถำนะคำขอขึ ้นทะเบียนฯ

30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จุฑำมำส เลขำนำวิน

30,000.00 นส.จุฑำมำส เลขำนำวิน

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.592/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

94

เพื่อติดต่อประสำนงำนและติดตำมฯ

61,015.00

61,015.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ศิรินภำ ศรี สมพงษ์

61,015.00 นส.ศิรินภำ ศรี สมพงษ์

61,015.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.593/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

95

ตรวจสอบและประเมินคำขอขึ ้น

75,000.00

75,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสุวมิ ล ฉกำจนโรดม

75,000.00 นำงสุวมิ ล ฉกำจนโรดม

75,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.594/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

96

บันทีกสถำนะกำรยืน่ คำขอขึ ้นฯ

22,500.00

22,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยณพสกล ออนละมอม

22,500.00 นำยณพสกล ออนละมอม

22,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.595/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
97

ดำเนินงำนธุรกำรฯ

30,900.00

30,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยเจริ ญเดช แก้ วปรี ชำชำญ

30,900.00 นำยเจริ ญเดช แก้ วปรี ชำชำญ

30,900.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.596/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
98

ตรวจสอบและบันทึกข้ อมูลคำขอ
ทะเบียนตำรัยยำ

41,760.00

41,760.00

เฉพำะเจำะจง

นส.รุ่ งทิวำ ฟองลำที

41,760.00 นส.รุ่ งทิวำ ฟองลำที

41,760.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.597/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
99

จัดทำข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำแผน
ปฏิบตั ิกำรตำมฯ

100 ปรับปรุงระบบสำรสนเทศและฐำน

90,000.00

90,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จุฑำทิพย์ มำตรอ

90,000.00 นส.จุฑำทิพย์ มำตรอ

90,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

43,800.00

43,800.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกำชัย ไววอง

43,800.00 นำยกำชัย ไววอง

43,800.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.599/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

ข้ อมูลฯ

บจย.598/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

101 จ้ ำงเช่ำห้ องประชุมสัมมนำ

25,500.00

25,500.00

เฉพำะเจำะจง

โรงแรมโนโวเทล หัวหิน

25,500.00 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน

25,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.600/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

102 ทำข้ อมูลกำรเบิก-ยืมและจัด
เก็บเอกสำรฯ

58,860.00

58,860.00

เฉพำะเจำะจง

นำยชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

58,860.00 นำยชินวัฒน์ ศิริสมพันธ์

58,860.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.601/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
103 บันทึกทำข้ อมูลเกี่ยวกับโฆษณำยำ

29,535.00

29,535.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สุมณฑำ เมืองแก้ ว

29,535.00 นส.สุมณฑำ เมืองแก้ ว

29,535.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.602/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
104 บันทึกข้ อมูลพิจำรณำปดข้ อมูล

26,250.00

26,250.00

เฉพำะเจำะจง

นส.โจ๊ ก ปดนำวำส

26,250.00 นส.โจ๊ ก ปดนำวำส

26,250.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.603/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
105 ดำเนินงำนเพื่อสแกนและบันทึก
ข้ อมูลคำขอโฆษณำฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ณัฐมำศ รัตนอมรภิรมย์

28,500.00 นส.ณัฐมำศ รัตนอมรภิรมย์

28,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

106 บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับโฆษณำยำ

39,045.00

39,045.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ชิตยำนันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

39,045.00 นส.ชิตยำนันท์ กิตติศกั ดิช์ ยั กุล

39,045.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.605/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

39,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.606/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

99,900.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.607/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

107 จัดทำข้ อมูล และเอกสำรเพื่อ
ประกอบกำรฯ

39,000.00

39,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ลภัสรดำ แก้ วทองมี

39,000.00 นส.ลภัสรดำ แก้ วทองมี

108 ตรวจสอบเอกสำรคำขอแก้ ไข

99,900.00

99,900.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ 99,900.00 นส.ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ

บจย.604/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
109 ปรับปรุงตรวจสอบควำมถูกต้ อง
ของข้ อมูลคำขอฯ

45,009.00

45,009.00

เฉพำะเจำะจง

นส.รำนี บัณฑิตำนุกูล

45,009.00 นส.รำนี บัณฑิตำนุกูล

45,009.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.608/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
110 ดำเนินงำนเกี่ยวกับคำขอแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงทะเบียนตำรับยำ

55,200.00

55,200.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จุฑำรัตน์ โสภำพล

55,200.00 นส.จุฑำรัตน์ โสภำพล

55,200.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.609/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
111 รวบรวม ตรวจสอบและบันทึกข้ อ
มูลคำขอทะเบียนตำรับยำ

41,760.00

41,760.00

เฉพำะเจำะจง

นำงนิภำรัตน์ โสภำพล

41,760.00 นำงนิภำรัตน์ โสภำพล

41,760.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

112 จัดทำข้ อมูลและเอกสำรเพื่อ

42,000.00

42,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยธนวิชญ อัณณวนิช

42,000.00 นำยธนวิชญ อัณณวนิช

42,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.611/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.26 มิ.ย.2561

ประกอบกำรฯ

113 ทบทวนวรรณกรรมและจัดทำขอ
เสนอโครงร่ำงฯ

114 จัดทำเอกสำรเบิกจ่ำยเงินเบื ้องต้ นฯ

บจย.610/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

100,000.00

100,000.00

เฉพำะเจำะจง

มหำวิยำลัยมหิดล

100,000.00 มหำวิยำลัยมหิดล

100,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.612/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

34,500.00

34,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.จินจิรำ กอแก้ ว

34,500.00 นส.จินจิรำ กอแก้ ว

34,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.613/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
115 ประสำนงำนกำรจัดประชุมฯ

30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.รัตติยำกร พรำนไพร

30,000.00 นส.รัตติยำกร พรำนไพร

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.614/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
116 ประสำนงำนรำยงำนผลกำรดำเนิน
งำนฯ

35,550.00

35,550.00

เฉพำะเจำะจง

นำยมำรุ ต สีแสง

35,550.00 นำยมำรุ ต สีแสง

35,550.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.615/2561
ลว.26 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
117 จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม

27,000.00

27,000.00

เฉพำะเจำะจง

นส.รสพร ศิริโสภำโชติ

27,000.00 นส.รสพร ศิริโสภำโชติ

27,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.616/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

118 จัดทำเอกสำร และบันทึกข้ อมูล

25,500.00

25,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

25,500.00 นส.ภรณ์ทิพย์ อุดมทรัพย์

25,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.617/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.27 มิ.ย.2561

119 จัดทำเอกสำรและบันทึกข้ อมูล

34,500.00

34,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ปองจิตร ผ่ำนสันเทียะ

34,500.00 นส.ปองจิตร ผ่ำนสันเทียะ

34,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.618/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

120 จัดทำและตรวจสอบเอกสำร

26,550.00

26,550.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสิทธินนั ท์ สุวรรณทัพ

26,550.00 นำยสิทธินนั ท์ สุวรรณทัพ

26,550.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.619/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
121 สืบค้ นและจัดทำข้ อมูลโมโนกรำฟ
สมุนไพรฯ

30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสุภเวฃ รัตนศิริวงศวุฒิ

30,000.00 นำยสุภเวฃ รัตนศิริวงศวุฒิ

30,000.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.620/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
122 จัดทำและตรวจสอบเบื ้อต้ น
เกี่ยวกับเอกสำรฯ

41,400.00

41,400.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สตพร คงผึ ้ง

41,400.00 นส.สตพร คงผึ ้ง

41,400.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.621/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
123 จัดทำข้ อมูลและเอกสำรเพื่อ
ประกอบกำรฯ

43,500.00

43,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.รุ่ งนภำ ศรี วชิ ยั

43,500.00 นส.รุ่ งนภำ ศรี วชิ ยั

43,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

124 จัดทำข้ อมูลและเอกสำรเพื่อ

46,500.00

46,500.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สำธิยำ คูณรำช

46,500.00 นส.สำธิยำ คูณรำช

46,500.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.623/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.27 มิ.ย.2561

ประกอบกำรฯ

บจย.622/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

125 จัดทำและตรวจสอบเอกสำร

28,200.00

28,200.00

เฉพำะเจำะจง

นำงวนิดำ แก้ วเพ็ชร

28,200.00 นำงวนิดำ แก้ วเพ็ชร

28,200.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

บจย.624/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

126 ตรวจคำขอตำมคูม่ ือประชำชน
นยม.1ฯ

28,800.00

28,800.00

เฉพำะเจำะจง

นส.นฤมล นิมมำนพิภกั ดิ์

28,800.00 นส.นฤมล นิมมำนพิภกั ดิ์

28,800.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.625/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
127 ดำเนินกำรด้ ำนข้ อมูลกำรตรวจ
ตรำวิจยั ฯ

32,400.00

32,400.00

เฉพำะเจำะจง

นส.วิสำรัตน์ โตเจริ ญ

32,400.00 นส.วิสำรัตน์ โตเจริ ญ

32,400.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.626/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
128 ตรวจสอบเอกสำรของคำ น.ย.ม.1ฯ

37,188.00

37,188.00

เฉพำะเจำะจง

นส.สมใจ ไทยเจือ

37,188.00 นส.สมใจ ไทยเจือ

37,188.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม

บจย.627/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ
129 บันทึกข้ อมูลงำนสำรบรรณของ
งำนยำฯ

29,940.00

29,940.00

เฉพำะเจำะจง

นส.ศศิรดำ แสงพำรำ

29,940.00 นส.ศศิรดำ แสงพำรำ

29,940.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

130 อนุมตั ิจ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรประชุม

17,860.00

17,860.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ ำนสำมชัย

17,860.00 ร้ ำนสำมชัย

17,860.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.629/2561

เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบ
ประมำณ

ลว.28 มิ.ย.2561

ผู้ตรวจวิธิปฏิบตั ิทำงเภสัช

บจย.628/2561
ลว.27 มิ.ย.2561

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
ชือ่ หน่วยงำน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 11 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ
รำยชือ่

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

1

ซื ้อวัสดุงำนเผำยำ จำนวน 30
รำยกำร

82,723.84

82,723.84

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำน กิจเจริ ญกำรค้ ำ

82,723.84

ร้ ำน กิจเจริ ญกำรค้ ำ

82,723.84

มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

ตซ 16/61 ลว. 11 มิถนุ ำยน 2561

2

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่ อง
บันทึกภำพ 16 ช่อง จำนวน 2 ชุด)

48,792.00

48,792.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท พีดบั บลิวเอส ซี
เคียวริ ตี ้ เอำท์เลท จำกัด

48,792.00

บริ ษัท พีดบั บลิวเอส ซีเคียวริ ตี ้
เอำท์เลท จำกัด

48,792.00

คุณภำพของสินค้ ำและกำร
บริ กำร

ตซ 17/61 ลว. 11 มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
มีมำตรฐำนด้ ำนควำม
ปลอดภัย

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ตจ 101/61 ลว. 13 มิถนุ ำยน
2561

3

จ้ ำงเหมำเช่ำรถตู้พร้ อมน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง จำนวน 3คัน

9,120.00

9,120.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สัมมำขันธ์

9,120.00

นำยฉลอง สัมมำขันธ์

9,120.00

4

จ้ ำงเหมำเช่ำรถบรรทุกพร้ อม
น ้ำมันเชื ้อเพลิง จำนวน 1 คัน

4,500.00

4,500.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบันทิพย์ แก้ วลอยฟ้ำ

4,500.00

นำยบันทิพย์ แก้ วลอยฟ้ำ

4,500.00

มีมำตรฐำนด้ ำนควำม
ปลอดภัย

ตจ 102/61 ลว. 13 มิถนุ ำยน
2561

5

จ้ ำงเหมำเช่ำรถบัสปรับอำกำศ
จำนวน 2 คัน

58,000.00

58,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริ ญแทรเวล
(2007)

58,000.00

หจก.ทรัพย์เจริ ญแทรเวล (2007)

58,000.00

มีมำตรฐำนด้ ำนควำม
ปลอดภัย

ตจ 104/61 ลว. 13 มิถนุ ำยน
2561

6

ซ่อมรถยก หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ ต
1/58 รย

15,515.00

15,515.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท จีทีเอ็ม จำกัด

15,515.00

บริ ษัท จีทีเอ็ม จำกัด

15,515.00

มีมำตรฐำนด้ ำนควำม
ปลอดภัย

ตจ 105/61 ลว. 28 มิถนุ ำยน
2561

7

จ้ ำงเหมำบันทึกข้ อมูล

59,760.00

59,760.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำศ
เภอบำงเข็ม

59,760.00

นำงสำวเบญจมำศ เภอบำงเข็ม

59,760.00

จ้ ำงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตจ 106/61 ลว. 29 มิถนุ ำยน
2561

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อ/จัดจ้ ำงในรอบเดือน…มิถนุ ำยน 2561................................
(ชือ่ หน่วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที…
่ 10...เดือน…สิงหำคม...พ.ศ...2561.................

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ ำง รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

รำคำที่เสนอ

1

จ้ ำงเพิ่มสำยและย้ ำยรำงหลอดไฟ

52,965

52,965

เฉพำะเจำะจง บ.ซันไซน์ คอมพิวเตอร์

52,965

บ.ซันไซน์ คอมพิวเตอร์

52,965

2

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

38,500

38,500

เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด

38,500

น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด

38,500

3

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

38,500

38,500

เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม

38,500

นำยวรรณขัย โตสวัสดิ์

38,500

4

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

38,500

38,500

เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำลี ไพโรจน์พทุ ธิคณ
ุ

38,500

น.ส.วรำลี ไพโรจน์พทุ ธิคณ
ุ

38,500

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.อ.629/61
8
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.630/61
8
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.631/61
8
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.632/61
8
มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

5

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

7,000

7,000

เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสุระกะ

7,000

นำยกรณัย พิมพสุระกะ

7,000

6

จ้ ำงเปลีย่ นถ่ำยน ้ำมันเครื่ อง นง6625

8,700

8,700

เฉพำะเจำะจง ติวำนนท์ยำงยนต์

8,700

ติวำนนท์ยำงยนต์

8,700

7

จ้ ำงทำป้ำยชือ่

1,670

1,670

เฉพำะเจำะจง ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

1,670

ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

1,670

8

ยกเลิก เนื่องจำก ลงนำม
ผู้อนุมตั ิผิด

-

-

-

-

-

19,200

นำยวรรณชัย โตสวัสดิ์

19,200

5,863.60

เค่ง ซ่ง ฮวด

5,863.60

-

-

-

-

-

9

จ้ ำงขนย้ ำย ตู้ โต๊ ะ เก้ ำอี ้

19,200

19,200

เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชัย โตสวัสดิ์

10

จ้ ำงซ่อมห้ องน ้ำ

5,863.60

5,863.60

เฉพำะเจำะจง เค่ง ซ่ง ฮวด

11

ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ ำง

-

-

-

-

12

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์ คุตะพันธ์

10,000

นำยอำทิตย์ คุตะพันธ์

10,000

13

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,000

42,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชญำนิน ตังวิ
้ เศษทรัพย์

42,000

น.ส.พิชญำนิน ตั ้งวิเศษทรัพย์

42,000

14

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

18,000

18,000

เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กล่อมกำเนิด

1,800

นำยนิคม กล่อมกำเนิด

1,800

15

จ้ ำงเหมำถ่ำยเอกสำร

19,500

19,500

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

19,500

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

19,500

16

จ้ ำงเหมำถ่ำยเอกสำร

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

15,000

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

15,000

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.633/61
8
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.634/61
12
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.635/61
12
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

บจ.อ.636/61
18
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.637/61
18
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.638/61
18
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.639/61
บจ.อ.640/61
18
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.641/61
20
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.642/61
22
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.643/61
22
มิถนุ ำยน 2561
บจ.อ.644/61
22
มิถนุ ำยน 2561

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

17

จ้ ำงเหมำถ่ำยเอกสำร

22,500

22,500

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

22,500

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

22,500

18

จ้ ำงซ่อมNotebook

18,832

18,832

เฉพำะเจำะจง บ.ซันไซน์ คอมพิวเตอร์

18,832

บ.ซันไซน์ คอมพิวเตอร์

18,832

19

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

70,500

70,500.00

เฉพำะเจำะจง น.ส.อรอนงค์ บำนแย้ ม

70,500

น.ส.อรอนงค์ บำนแย้ ม

70,500

20

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

66,090

66,090

เฉพำะเจำะจง นำยกันต์ สวัสดิไ์ ชย

66,090

นำยกันต์ สวัสดิไ์ ชย

66,090

21

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

65,160

65,160

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุธญ
ั ญำ จงอุตส่ำห์

65,160

น.ส.สุธญ
ั ญำ จงอุตส่ำห์

65,160

22

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,990

42,990

เฉพำะเจำะจง น.ส.ภคภรณ์ เรื องวงษ์

42,990

น.ส.ภคภรณ์ เรื องวงษ์

42,990

23

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,360

42,360

เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพูนชุ ทองสมัคร

42,360

น.ส.ชมพูนชุ ทองสมัคร

42,360

24

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

35,550

35,550

เฉพำะเจำะจง น.ส.มนัตตำ โตเจริ ญ

35,550

น.ส.มนัตตำ โตเจริ ญ

35,550

25

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,680

34,680

เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร สุดหนองบัว

34,680

น.ส.จิรำพร สุดหนองบัว

34,680

26

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,000

45,000

เฉพำะเจำะจง นำยสรำยศ เถียรทวี

45,000

นำยสรำยศ เถียรทวี

45,000

27

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

41,250

41,250

เฉพำะเจำะจง นำยชนทิตย์ หมวดผำ

41,250

นำยชนทิตย์ หมวดผำ

41,250

28

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง นำงอัจจิมำ เหลืองดิลก

75,000

นำงอัจจิมำ เหลืองดิลก

75,000

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.645/61
22
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.646/61
26
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.647/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.648/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.649/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.650/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.651/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.652/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.653/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.654/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.655/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.656/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

29

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

90,000

90,000

เฉพำะเจำะจง นำยอำรยะ โรจนวณิชชำกร

90,000

นำยอำรยะ โรจนวณิชชำกร

90,000

30

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

48,000

48,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ภัสสร มีแก้ ว

48,000

นำงสำวภัสสร มีแก้ ว

48,000

31

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

46,800

46,800

เฉพำะเจำะจง นำยชำนำญ สุภำพงษ์

46,800

นำยชำนำญ สุภำพงษ์

46,800

32

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

51,960

51,960

เฉพำะเจำะจง น.ส.ปวีณำ แก้ วมิตร์

51,960

นำงสำวปวีณำ แก้ วมิตร์

51,960

33

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

40,290

40,290

เฉพำะเจำะจง นำยธีรพงษ์ ทองเรื อง

40,290

นำยธีรพงษ์ ทองเรื อง

40,290

34

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,180

45,180

เฉพำะเจำะจง

45,180

นำงสำวณัชฐำนันท์ ธนันพัศป
ภำทิพ

45,180

35

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

43,950

43,950

เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตร์

43,950

น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิตร์

43,950

36

จ้ ำงเหมำถ่ำยเอกสำร

3,848

3,848

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

3,848

ร้ ำนก๊ อปปี ้ ปริ น้

3,848

37

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสุระกะ

10,000

นำยกรณัย พิมพสุระกะ

10,000

38

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

22,500

22,500

เฉพำะเจำะจง นำยกรณัย พิมพสุระกะ

22,500

นำยกรณัย พิมพสุระกะ

22,500

39

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

40,500

40,500

เฉพำะเจำะจง น.ส.เปมิกำ เครื ออยู่

40,500

น.ส.เปมิกำ เครื ออยู่

40,500

40

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,200

34,200

เฉพำะเจำะจง น.ส.จันทิวำ แสงกุดเลำะ

34,200

น.ส.จันทิวำ แสงกุดเลำะ

34,200

น.ส.ณัชฐำนันท์ ธนันพัศป
ภำทิพ

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.657/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.658/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.659/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.660/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.661/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.662/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.663/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.664/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.665/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.666/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.667/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.668/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

41

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

40,500

40,500

เฉพำะเจำะจง น.ส.ววรรณัฐรัฐ แสงรัตน์

40,500

น.ส.ววรรณัฐรัฐ แสงรัตน์

40,500

42

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

52,200

52,200

เฉพำะเจำะจง น.ส.อัญชุลี ทุมแสน

52,200

น.ส.อัญชุลี ทุมแสน

52,200

43

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

44,250

44,250

เฉพำะเจำะจง น.ส.สมหญิง สมสุข

44,250

น.ส.สมหญิง สมสุข

44,250

44

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,200

34,200

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุทำมำศ ขุนเอม

34,200

น.ส.สุทำมำศ ขุนเอม

34,200

45

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,200

34,200

เฉพำะเจำะจง น.ส.กิ่งกำญจน์ ประไพพงค์

34,200

น.ส.กิ่งกำญจน์ ประไพพงค์

34,200

46

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

44,250

44,250

เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกวรรณ มีมอญ

44,250

น.ส.กนกวรรณ มีมอญ

44,250

47

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

43,800

43,800

เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ ธิคำลอง

43,800

น.ส.จิตรำ ธิคำลอง

43,800

48

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

39,000

39,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

39,000

น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์

39,000

49

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

52,500

52,500

เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์วมิ ล สกุลกันต์

52,500

น.ส.พิมพ์วมิ ล สกุลกันต์

52,500

50

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,800

34,800

เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สุทธะลักษณ์

34,800

น.ส.จิตติกำ สุทธะลักษณ์

34,800

51

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคุปต์

33,000

น.ส.ชลเกษตร ชีรคุปต์

33,000

52

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.นพรัตน์ จันทร์ ทำ

33,000

น.ส.นพรัตน์ จันทร์ ทำ

33,000

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.669/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.670/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.671/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.672/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.673/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.674/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.675/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.676/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.677/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.678/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.679/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.680/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

53

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

83,130

83,130

เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์ เลิศประเสริ ฐ

83,130

นำยคมสันต์ เลิศประเสริ ฐ

83,130

54

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

51,300

51,300

เฉพำะเจำะจง น.ส.วำริ นทร์ สำรเขื่อนแก้ ว

51,300

น.ส.วำริ นทร์ สำรเขื่อนแก้ ว

51,300

55

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,500

34,500

เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ เพขรดำ

34,500

นำงรัตนำ เพขรดำ

34,500

56

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง นำยอนุพงศ์ ขันทองหล่อ

33,000

นำยอนุพงศ์ ขันทองหล่อ

33,000

57

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,300

42,300

เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชัย โตสวัสดิ์

42,300

นำยวรรณชัย โตสวัสดิ์

42,300

58

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

57,210

57,210

เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณพร กำญจนซิม

57,210

น.ส.พรรณพร กำญจนซิม

57,210

59

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,300

42,300

เฉพำะเจำะจง

นำยภัทรพล อิศรำงกรู ณ
อยุธยำ

42,300

นำยภัทรพล อิศรำงกรู ณ อยุธยำ

42,300

60

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33000

เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด

33,000

น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด

33,000

61

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,000

45000

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ศันสนีย์ เหมือนพิมพ์
ทอง

45,000

น.ส.ศันสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง

45,000

62

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

29,520

29,520

เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณ์ประภำ วิยะเศษ

29,520

น.ส.ภรณ์ประภำ วิยะเศษ

29,520

63

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

35,400

35,400

เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ อ้ นชนะ

35,400

น.ส.พรทิพย์ อ้ นชนะ

35,400

64

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

56,100

56,100

เฉพำะเจำะจง น.ส.ภูจฑุ ำ ศรี วลิ ยั

56,100

น.ส.ภูจฑุ ำ ศรี วลิ ยั

56,100

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.681/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.682/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.683/61
8
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.684/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.685/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.686/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.687/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.688/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.689/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.690/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.691/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.692/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

65

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

36,300

36,300

เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัชชำ ห่อเกียรติ

36,300

น.ส.ณัชชำ ห่อเกียรติ

36,300

66

จ้ ำงรถตู้ปรับอำกำศ

30,000

30,000

เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชัย บรรจง

30,000

นำยฉัตรชัย บรรจง

30,000

67

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,950

34,950

เฉพำะเจำะจง น.ส.ปภัสรำ พิรุณเจริ ญพร

34,950

น.ส.ปภัสรำ พิรุณเจริ ญพร

34,950

68

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

35,040

35,040

เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี

35,040

น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี

35,040

69

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,600

33,600

เฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำ ดรุณพงศ์

33,600

นำยปรัชญำ ดรุ ณพงศ์

33,600

70

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,600

33,600

เฉพำะเจำะจง น.ส.อนุสสรำ สุขประเสริ ฐ

33,600

น.ส.อนุสสรำ สุขประเสริ ฐ

33,600

71

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

47,190

47,190

เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร สุขสำรำญ

47,190

น.ส.ศศิธร สุขสำรำญ

47,190

72

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

52,740

52,740

เฉพำะเจำะจง น.ส.ริ นดำ บัวทัง่

52,740

น.ส.ริ นดำ บัวทัง่

52,740

73

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

38,580

38,580

เฉพำะเจำะจง นำงจันทิรำพร วุฒกิ มลชัย

38,580

นำงจันทิรำพร วุฒกิ มลชัย

38,580

74

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

46,800

46,800

เฉพำะเจำะจง นำยบุญเสริ ม ผักใหม

46,800

นำยบุญเสริ ม ผักใหม

46,800

75

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

38,040

38,040

เฉพำะเจำะจง

38,040

น.ส.นภำวรรณ ทองประไพพักตร์

38,040

76

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,480

45,480

เฉพำะเจำะจง นำงศริ นญำ สิงห์เอีย่ ม

45,480

นำงศริ นญำ สิงห์เอีย่ ม

45,480

น.ส.นภำวรรณ ทองประไพ
พักตร์

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.693/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.694/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.695/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.696/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.697/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.698/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.699/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.700/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.701/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.702/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.703/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.704/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

77

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง นำงจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ

75,000

นำงจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ

75,000

78

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

62,460

62,460

เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำณี แซ่ดำ่ น

62,460

น.ส.วรำณี แซ่ดำ่ น

62,460

79

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,930

45,930

เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรี ยำภรณ์ พงษ์ เผือก

45,930

น.ส.ปรี ยำภรณ์ พงษ์ เผือก

45,930

80

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,410

34,410

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุนิสำ ธรรมชำติ

34,410

น.ส.สุนิสำ ธรรมชำติ

34,410

81

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,000

42,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.รัชนี ชัยเจริ ญ

42,000

น.ส.รัชนี ชัยเจริ ญ

42,000

82

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

47,760

47,760

เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำถ วิเศษกุล

47,760

น.ส.พจนำถ วิเศษกุล

47,760

83

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,000

42,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.อัชฌำ เพชรสลับแก้ ว

42,000

น.ส.อัชฌำ เพชรสลับแก้ ว

42,000

84

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,200

34,200

เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำกำนต์ สินเธำว์

34,200

น.ส.ชนำกำนต์ สินเธำว์

34,200

85

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

36,900

36,900

เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตตยำ ขำวลำจันทร์

36,900

น.ส.รัตตยำ ขำวลำจันทร์

36,900

86

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

37,020

37,020

เฉพำะเจำะจง น.ส.วิภำพร ชำภักดี

37,020

น.ส.วิภำพร ชำภักดี

37,020

87

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,900

45,900

เฉพำะเจำะจง นำยรักษ์ ฤทธิ์ฤำดี

45,900

นำยรักษ์ ฤทธิ์ฤำดี

45,900

88

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุบษุ ยำ ปิ ยรัตนวรสกุล

33,000

น.ส.สุบษุ ยำ ปิ ยรัตนวรสกุล

33,000

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.705/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.706/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.707/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.708/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.709/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.710/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.711/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.712/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.713/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.714/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.715/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.716/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

89

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.อัมพิกำ ใจคำ

33,000

น.ส.อัมพิกำ ใจคำ

33,000

90

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.เกตุสดุ ำ เต็มใจ

33,000

น.ส.เกตุสดุ ำ เต็มใจ

33,000

91

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,380

34,380

เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภำ นะกุลจิรเดช

34,380

น.ส.ณิชำภำ นะกุลจิรเดช

34,380

92

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,380

34,380

เฉพำะเจำะจง น.ส.มลธิชำ ชำญประเสริ ฐ

34,380

น.ส.มลธิชำ ชำญประเสริ ฐ

34,380

93

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

67,710

67,710

เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรำภรณ์ จุมวรรณำ

67,710

น.ส.พัชรำภรณ์ จุมวรรณำ

67,710

94

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.อภิชำ สิทธิกุลนะ

33,000

น.ส.อภิชำ สิทธิกุลนะ

33,000

95

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

35,460

35,460

เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวัญฤดี แก้ วมะโน

35,460

น.ส.ขวัญฤดี แก้ วมะโน

35,460

96

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

37,710

37,710

เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลิดำ ทรัพย์พะนะ

37,710

น.ส.ชลิดำ ทรัพย์พะนะ

37,710

97

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

36,750

36,750

เฉพำะเจำะจง น.ส.ปนัดดำ ทองอุทิศ

36,750

น.ส.ปนัดดำ ทองอุทิศ

36,750

98

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

54,390

54,390

เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร จุ้ยใจเหิม

54,390

น.ส.จิรำพร จุ้ยใจเหิม

54,390

99

จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

37,050

37,050

เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พ่อค้ ำ

37,050

น.ส.อรุณี พ่อค้ ำ

37,050

100 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

36,360

36,360

เฉพำะเจำะจง น.ส.อุษำ พุ่มพวย

36,360

น.ส.อุษำ พุ่มพวย

36,360

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.717/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.718/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.719/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.720/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.721/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.722/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.723/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.724/61
28
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
มิถนุ ำยน 2561
งบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.725/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.726/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.727/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.728/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

101 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,980

34,980

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุดำรัตน์ ขุนจันดี

34,980

น.ส.สุดำรัตน์ ขุนจันดี

34,980

102 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

35,370

35,370

เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลักษณ์ อ้ นจีน

35,370

น.ส.เบญจลักษณ์ อ้ นจีน

35,370

103 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

36,120

36,120

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำภรณ์ ปั น้ พล

36,120

น.ส.สุภำภรณ์ ปั น้ พล

36,120

104 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

39,300

39,300

เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัญญลักษณ์ ผะอบแก้ ว

39,300

น.ส.ธัญญลักษณ์ ผะอบแก้ ว

39,300

105 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

47,400

47,400

เฉพำะเจำะจง น.ส.วิภำพร โพธิ์จำศีล

47,400

น.ส.วิภำพร โพธิ์จำศีล

47,400

106 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,900

42,900

เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บุญนำมำ

42,900

น.ส.นิตยำ บุญนำมำ

42,900

107 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

60,900

60,900

เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวัญแก้ ว กังสดำลอำไพ

60,900

น.ส.ขวัญแก้ ว กังสดำลอำไพ

60,900

108 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

44,400

44,400

เฉพำะเจำะจง น.ส.แก้ วขวัญ ดอนพงไพร

44,400

น.ส.แก้ วขวัญ ดอนพงไพร

44,400

109 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ธันย์ชนก ดวงอุปะ

33,000

น.ส.ธันย์ชนก ดวงอุปะ

33,000

110 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,180

45,180

เฉพำะเจำะจง นส.พิชำมญชุ์ รัตนจริ ยำคุณ

45,180

นส.พิชำมญชุ์ รัตนจริ ยำคุณ

45,180

111 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชมน ไชยคีรี

33,000

น.ส.พัชมน ไชยคีรี

33,000

112 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,200

34200

เฉพำะเจำะจง น.ส.อัจฉรี ย์ เกิดแสง

34,200

น.ส.อัจฉรี ย์ เกิดแสง

34,200

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.729/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.730/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.731/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.732/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.733/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.734/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.735/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.736/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.737/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.738/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.739/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.740/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

113 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

48,000

48000

เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์

48,000

นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์

48,000

114 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

54,540

54,540

เฉพำะเจำะจง น.ส.พรพรรณ ก้ อนกลิน่

54,540

น.ส.พรพรรณ ก้ อนกลิน่

54,540

115 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

54,600

54600

เฉพำะเจำะจง น.ส.จุฬำลักษณ์ มฤคสนธิ

54,600

น.ส.จุฬำลักษณ์ มฤคสนธิ

54,600

116 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

47,310

47,310

เฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรภำ โพธิตำปนะ

47,310

น.ส.พัชรภำ โพธิตำปนะ

47,310

117 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

54,180

54180

เฉพำะเจำะจง นส.วรลักษณ์ หล้ ำจันทร์ ดำ

54,180

นส.วรลักษณ์ หล้ ำจันทร์ ดำ

54,180

118 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

35,100

35100

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุวมิ ล บังพิมำย

35,100

น.ส.สุวมิ ล บังพิมำย

35,100

119 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,450

45450

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรอยยำ ชัยชนะเดข

45,450

น.ส.สุรอยยำ ชัยชนะเดข

45,450

120 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

37,500

37500

เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ รัชตศรี

37,500

นำยธนนำรถ รัชตศรี

37,500

121 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ใจพัก บุญคิ ้ว

33,000

น.ส.ใจพัก บุญคิ ้ว

33,000

122 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,600

33600

เฉพำะเจำะจง น.ส.กฤษณำ พุฒซ้ อน

33,600

น.ส.กฤษณำ พุฒซ้ อน

33,600

123 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

49,500

49500

เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐกำนต์ ล ้ำเลิศ

49,500

น.ส.ณัฐกำนต์ ล ้ำเลิศ

49,500

124 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,350

34350

เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉัตรรวี เครื ออยู่

34,350

น.ส.ฉัตรรวี เครื ออยู่

34,350

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.741/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.742/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.743/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.744/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.745/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.746/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.747/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.748/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.749/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.750/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.751/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.752/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

125 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,350

34350

เฉพำะเจำะจง น.ส.สุธำมำศ ชัชวำลกิจกุล

34,350

น.ส.สุธำมำศ ชัชวำลกิจกุล

34,350

126 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ธันย์ชนก ช่ำงเจริ ญ

33,000

น.ส.ธันย์ชนก ช่ำงเจริ ญ

33,000

127 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

45,900

45,900

เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลลักษณ์ แดงโสภณ

45,900

น.ส.กมลลักษณ์ แดงโสภณ

45,900

128 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

43,800

43800

เฉพำะเจำะจง น.ส.อุษณีย์ ชุษณำนันท์

43,800

น.ส.อุษณีย์ ชุษณำนันท์

43,800

129 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

37,650

37,650

เฉพำะเจำะจง น.ส.วิระยำ มณีกลำง

37,650

น.ส.วิระยำ มณีกลำง

37,650

130 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

75,000

75000

เฉพำะเจำะจง นำงตรี รัตน์ รุ่งโรจน์ชยั พร

75,000

นำงตรี รัตน์ รุ่งโรจน์ชยั พร

75,000

131 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

49,590

49,590

เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำจำรี ย์ เกยำนนท์

49,590

น.ส.ปำจำรี ย์ เกยำนนท์

49,590

132 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

69,990

69,990

เฉพำะเจำะจง น.ส.ปณิชำ เทพยุหะ

69,990

น.ส.ปณิชำ เทพยุหะ

69,990

133 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

60,000

60,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุ วรรณ สุวรรณกำเนิด

60,000

น.ส.จำรุ วรรณ สุวรรณกำเนิด

60,000

134 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

31,710

31,710

เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิศรำ โชติขนุ ทด

31,710

น.ส.ณิศรำ โชติขนุ ทด

31,710

135 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์

33,000

น.ส.สิริกร อ่อนวงษ์

33,000

136 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

38,610

38,610

เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐนุช สุขแก้ ว

38,610

น.ส.ณัฐนุช สุขแก้ ว

38,610

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.753/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.754/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.755/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.756/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.757/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.758/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.759/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.760/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.761/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.762/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.763/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.764/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

137 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง นำงถำวินี จำรุ พิสิฐธร

75,000

นำงถำวินี จำรุ พิสิฐธร

75,000

138 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

81,000

81,000

เฉพำะเจำะจง นำงนฤมล โกมลเสวิน

81,000

นำงนฤมล โกมลเสวิน

81,000

139 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง นำงศรี นวล กรกชกร

75,000

นำงศรี นวล กรกชกร

75,000

140 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

33,000

33,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐธยำ วงลุนลำ

33,000

น.ส.ณัฐธยำ วงลุนลำ

33,000

141 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

39,240

39,240

เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐจิรำ หวังดี

39,240

น.ส.ณัฐจิรำ หวังดี

39,240

142 จ้ ำงขนย้ ำย ตู้ โต๊ ะ เก้ ำอี ้

19,200

19,200

เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชัย โตสวัสดิ์

19,200

นำยวรรณชัย โตสวัสดิ์

19,200

143 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพันธ์

75,000

น.ส.ดำรณี หมู่ขจรพันธ์

75,000

144 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

100,000

10,000

เฉพำะเจำะจง นำยไกรสิทธิ์

10,000

นำยไกรสิทธิ์

10,000

145 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,000

42,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.จันทกำนต์ จันทะเวช

42,000

น.ส.จันทกำนต์ จันทะเวช

42,000

146 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

34,500

34,500

เฉพำะเจำะจง น.ส.ภัทรำ กลิน่ คำหอม

34,500

น.ส.ภัทรำ กลิน่ คำหอม

34,500

147 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

42,000

42,000

เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรี ยำฉัตร สังข์พระกร

42,000

น.ส.ปรี ยำฉัตร สังข์พระกร

42,000

148 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

57,330

57,330

เฉพำะเจำะจง น.ส.ประชุมพร สองบำง

57,330

น.ส.ประชุมพร สองบำง

57,330

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.765/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.766/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.767/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.768/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.769/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.770/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.771/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.772/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.773/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.774/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.775/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.776/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

149 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

69,180

69,180

เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริ ฐ

69,180

น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริ ฐ

69,180

150 จ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิงำน

35,310

35,310

เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์พริ มำ แสงรัตน์

35,310

น.ส.พิมพ์พริ มำ แสงรัตน์

35,310

151 ซื ้อวัสดุ

26,632.30

26,632.30

เฉพำะเจำะจง กิจเจริ ญกำรค้ ำ

26,632.30

กิจเจริ ญกำรค้ ำ

26,632.30

152 ซื ้อวัสดุคอมฯ

72,970.00

72,970.00

เฉพำะเจำะจง วิบลู กิจ

72,970.00

วิบลู กิจ

72,970.00

153 ซื ้อสำรเคมี

1,706.65

1,706.65

เฉพำะเจำะจง บ.ทีทีเค

1,706.65

บ.ทีทีเค

1,706.65

154 ซื ้อวัสดุคอมฯ

22,213.20

22,213.20

เฉพำะเจำะจง บ.คุ้มแก้ ว

22,213.20

บ.คุ้มแก้ ว

22,213.20

12,000.00

12,000.00

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

12,000.00

ร้ ำนติวำนนท์ยำงยนต์

12,000.00

156 ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ ำง

-

-

-

-

-

-

-

-

บซ.อ.59/61
26
มิถนุ ำยน 2561

157 ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ ำง

-

-

-

-

-

-

-

-

บซ.อ.60/61
26
มิถนุ ำยน 2561

158 ยกเลิก ไม่มีกำรจ้ ำง

-

-

-

-

-

-

-

-

บซ.อ.61/61
26
มิถนุ ำยน 2561

96,030.00

96,030.00

96,030.00

วิบลู กิจ

96,030.00

คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

บซ.อ.62/61
29
มิถนุ ำยน 2561

155

ซื ้อยำงรถยนต์

159 ซื ้อหมึก

นง-6625

เฉพำะเจำะจง วิบลู กิจ

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.777/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.อ.778/61
28
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บซ.อ.54/61
7
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บซ.อ.55/61
14
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บซ.อ.56/61
15
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บซ.อ.57/61
26
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
บซ.อ.58/61
26
รำคำเหมำะสมภำยใน
มิถนุ ำยน 2561
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
สำนักด่ำนอำหำรและยำ
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2561

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซื ้อ
หรื อจ้ ำง
25,500

รำคำกลำง

25,500

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
บริ ษัท ไทยพัฒนำครุภณ
ั ฑ์
จำกัด

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

25,500 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

1

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

2

ซื ้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำพร้ อมติดตัง้

80,054.00

80,054.00

เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี รำชบุรี

80,054.00

นำยมนตรี รำชบุรี

80,054.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.45(1)/61
ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2561

3

จ้ ำงซ่อมแซมเครื่ องพิมพ์สำเนำ
ระบบดิจิตอล

14,568.05

14,568.05

เฉพำะเจำะจง บ. ริ โก้ (ประเทศไทย) จก.

14,568.05

บ. ริ โก้ (ประเทศไทย) จก.

14,568.05

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.218/61
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561

4

ซื ้อวัสดุสำนักงำนและวัสดุงำน
บ้ ำนงำนครัว

90,000.00

90,000.00

เฉพำะเจำะจง

90,000.00

บ.ป.รำชำ ออโต้ เซอร์ วสิ จก.

90,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.47/61
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561

5

ซื ้อกล่องเก็บเอกสำร

15,301.00

15,301.00

เฉพำะเจำะจง บ.กรุ งเทพคลังเอกสำร จก.

15,301.00

บ.กรุ งเทพคลังเอกสำร จก.

15,301.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บซ.ด.46/61
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561

6

ซ่อมแซมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน กพ 7595

7,500.70

7,500.70

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท สยำมนิสสันปั ตตำนี
(2000)

7,500.70

บริ ษัท สยำมนิสสันปั ตตำนี
(2000)

7,500.70

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.214/61
มิ.ย. 61

วันที่ 1

7

ซ่อมแซมรถยนต์ หมำยเลข
ทะเบียน กพ 7595

32,897.69

32,897.69

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท สยำมนิสสันปั ตตำนี
(2000)

32,897.69

บริ ษัท สยำมนิสสันปั ตตำนี
(2000)

32,897.69

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.219/61
มิ.ย. 61

วันที่ 20

8

ทำควำมสะอำดและซ่อม
บำรุงรักษำเครื่ องปรับอำกำศ

22,737.50

22,737.50

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

22,737.50

ร้ ำนฐำปนีย์แอร์ เซอร์ วสิ

22,737.50

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.221/61
มิ.ย. 61

วันที่ 28

บ.ป.รำชำ ออโต้ เซอร์ วสิ
จก.

25,500 บริ ษัท ไทยพัฒนำครุ ภณ
ั ฑ์ จำกัด

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

บซด.45/61 ลว 4 มิ.ย. 61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

963.00

963.00

9

สอบเทียบเครื่ องชัง่ ทศนิยม 2
ตำแหน่ง

10

ผู้ชว่ ยเจ้ ำหน้ ำที่ห้องปฏิบตั ิกำร ณ
ด่ำนอำหำรและยำท่ำเรื อแหลม
ฉบัง

44,000

11

ผู้ชว่ ยเจ้ ำหน้ ำที่ให้ คำปรึ กษำงำน
ด่ำนอำหำรและยำ ท่ำเรื อกรุงเทพ

12

ผู้ชว่ ยเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรดำเนินงำน
ด่ำนอำหำรและยำ

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
เฉพำะเจำะจง

อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ
เพื่อสถำบันอำหำร

44,000

เฉพำะเจำะจง

น.ส.นันธิยำ
มูลกวนบ้ ำน

44,000

66,000

66,000

เฉพำะเจำะจง

นำยสมศักดิ์
หำญหัทยำ

66,000

66,000

เฉพำะเจำะจง

นำยสมบูรณ์
บุญกิจอนุสรณ์

963.00

อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิเพื่อ
สถำบันอำหำร

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

963.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน

บจ.ด.217/61 ลว 14 มิ.ย. 61

น.ส.นันธิยำ
มูลกวนบ้ ำน

44,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.215/61 ลว. 1 มิ.ย. 61

66,000

นำยสมศักดิ์
หำญหัทยำ

66,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.220/61 ลว. 21 มิ.ย. 61

66,000

นำยสมบูรณ์
บุญกิจอนุสรณ์

66,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บจด.220/61 ลว. 21 มิ.ย. 63

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน..มิถนุ ำยน...๒๕๖๑......
(ชือ่ หน่วยงำน)...............กองพัฒนำศักยภำพผู้บริ โภค.................
วันที…
่ ๒...เดือน....กรก......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

รำคำที่เสนอ

๑

ซ่อมลูกบิดประตู กระจก ตัวยึด
ก้ ำมปูประตู

๒,๖๗๕

๒,๖๗๕

เฉพำะเจำะจง บ.ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด

๒

เหมำรถบัสปรับอำกำศ

๒๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

เฉพำะเจำะจง บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ ต จำกัด ๒๘,๐๐๐

๒,๖๗๕

บ.ตังรุ้ ่ งเรื อง จำกัด

๒,๖๗๕

บ.แสงรัศมี ทรำนสปอร์ ต จำกัด

๒๘,๐๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อ หรื อจ้ ำง
บจ.พศ. ๑๔๓/๒๕๖๑ วันที่
๖/๖/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๔๔/๒๕๖๑ วันที่
๗/๖/๒๕๖๑

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

๓

แอปพลิเคชัน่ oryor smart
application

๒๙๙,๖๐๐

๒๙๙,๖๐๐

เฉพำะเจำะจง บ.คีนอำยน์ จำกัด

๒๙๙,๖๐๐

บ.คีนอำยน์ จำกัด

๒๙๙,๖๐๐

๔

VDO PRESENTATION

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๙๓๘

เฉพำะเจำะจง บ.โนวำ อินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๙๙,๙๓๘

บ.โนวำ อินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๙๙,๙๓๘

๕

ออกแบบและผลิตโปสเตอร์
สำหรับจัดนิทรรศกำร

๒๙๓๐๗.๓๐

๒๙๓๐๗.๓๐

เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลำย
แอนด์เซอร์ วสิ จำกัด

๒๙๓๐๗.๓๐

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลำยแอนด์
เซอร์ วสิ จำกัด

๒๙๓๐๗.๓๐

๖

ซ่อมเลนส์กล้ องบันทึกภำพ

๔๙๖๔.๘๐

๔๙๖๔.๘๐

เฉพำะเจำะจง

บ.พีเค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จำกัด

๔๙๖๔.๘๐

บ.พีเค จูเนียร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จำกัด

๔๙๖๔.๘๐

๗

คูม่ ือกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง
โฆษณำ

๒๐๐๐๐๐.๐๐

๑๙๙๑๘๐.๕๐

เฉพำะเจำะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๑๙๙๑๘๐.๕๐

หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ ้ง

๘

VTR เรื่ องกำรชี ้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำย

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๙๓๘

เฉพำะเจำะจง บ.โนวำ อินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๙๙,๙๓๘

บ.โนวำ อินเตอร์ แอ็ด จำกัด

๙

ปชส.ทำงสือ่ นสพ.มติชน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เฉพำะเจำะจง บ.มติชน จำกัด(มหำชน)

๒๐๐,๐๐๐

บ.มติชน จำกัด(มหำชน)

๑๐

วัสดุสำนักงำน

๒๐๘๐๐.๐๐

๒๐๓๒๘.๐๔

เฉพำะเจำะจง ร้ ำนกิจเจริ ญกำรค้ ำ

๒๐๓๒๘.๐๔

ร้ ำนกิจเจริ ญกำรค้ ำ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
บจ.พศ. ๑๔๕/๒๕๖๑ วันที่
๑๓/๖/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๔๖/๒๕๖๑ วันที่
๑๓/๖/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๔๗/๒๕๖๑ วันที่
๒๑/๖/๒๕๖๑
บจ.พศ. ๑๔๘/๒๕๖๑ วันที่
๒๕/๖/๒๕๖๑

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
๑๙๙๑๘๐.๕๐ รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๔๙/๒๕๖๑
๒๕/๖/๒๕๖๑

วันที่

๙๙,๙๓๘

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๕๐/๒๕๖๑
๒๕/๖/๒๕๖๑

วันที่

๒๐๐,๐๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๕๑/๒๕๖๑
๒๖/๖/๒๕๖๑

วันที่

๒๐๓๒๘.๐๔

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บจ.พศ. ๑๔/๒๕๖๑
๑๒/๖/๒๕๖๑

วันที่

แบบ สขร. ๑

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรื อจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 2 กรกฎำคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
รำยชือ่

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

หมำยเหตุที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

1

จ้ ำงซ่อมเปลีย่ นระบบปั๊ มน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง นง6629 นน

57,919.10

57,919.10

เฉพำะจงเจำะ

สยำมนิสสันเซลส์ จำกัด

57,919.10

สยำมนิสสันเซลส์ จำกัด

57,919.10

- ใช้ หลักเกณฑ์รำคำและ
คบจ.70/2561 ลว.27 เมย.61
คุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ
สธ1006.1/1281 ลว.5 มิย.61
ที่เป็ นมำตรฐำน และคุณภำพดี

2

เบิกซื ้อวัสดุสำนักงำน

19,260.00

19,260.00

เฉพำะจงเจำะ

ร้ ำนกิจเจริ ญกำรค้ ำ

19,260.00

ร้ ำนกิจเจริ ญกำค้ ำ

19,260.00

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

คบซ.14/2561 ลว.12 มิย.61
สธ1006.1/1395 ลว.15 มิย.61

3

เบิกซื ้อหมึกพิมพ์

38,520.00

38,520.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์

38,520.00

บริ ษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์

38,520.00

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

คบซ.15/2561 ลว.15 มิย.61
สธ1006.1/1476 27 มิย.61

คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จำกัด
สำนักงำนใหญ่

คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จำกัด
สำนักงำนใหญ่

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

ชือ่ หน่วยงำน......สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ. 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่

รำคำที่เสนอ

บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จำกัด

39,427.70
24,075 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำคำที่เสนอ

โดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

บ.ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จำกัด

39,427.70

มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

กิจเจริ ญกำรค้ ำ

24,075 บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก

1

ซื ้อกระดำษ A4

39,427.70

39,427.70 เฉพำะเจำะจง

2

ซื ้อสติกเกอร์ เลเซอร์

24,075.00

24,075.00

3

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

50,880.00

50,880.00 เฉพำะเจำะจง นำยสรศักดิ์ ทองย่น

50,880 บำท นำยสรศักดิ์ ทองย่น

13,000.00

13,000.00

13,000 บำท นำงสำวนันทิกำนต์ หนูเนียม

4

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

เฉพำะเจำะจง กิจเจริ ญกำรค้ ำ

เฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิกำนต์ หนูเนียม

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 14/2561
ลว. 12 มิ.ย.61

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 15/2561
ลว. 12 มิ.ย.61
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.120/2561
50,880 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 1 มิ.ย. 61
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.121/2561
13,000 บำท ควำมเหมำะสมในงำน
ลว .4 มิ.ย.61
มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

5

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

13,000.00

13,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชริ ดำ สกุลมำ

6

จ้ ำงทำ Animation

79,180.00

79,180.00

เฉพำะเจำะจง

7

จ้ ำงทำตรำยำงและป้ำยติดหน้ ำ
ห้ องผอ.

8

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

9

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

10

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

11
12
13
14
15
16

4,520.00

บจก.ดิจิทลั มีเดีย เอำท์
ชอร์ ส โซลูชนั่ จำกัด

79,180.00

4,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

บจก.ดิจิทลั มีเดีย เอำท์ชอร์ ส
โซลูชนั่ จำกัด

4,520 บำท ร้ ำน จ.ชืน่ พำณิชย์

13,000 บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.122/2561
ลว 4 มิ.ย.61

คุณลักษณะของงำนจ้ ำงตรง ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.123/2561
79,180 บำท กับควำมต้ องกำรใช้ งำน
ลว .11 มิ.ย.61
4,520 บำท คุณลักษณะของงำนจ้ ำงตรง
กับควำมต้ องกำรใช้ งำน
54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน
54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.124/2561
ลว. 18 มิ.ย.61
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 125/2561
ลว. 18 มิ.ย.61
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 126/2561
ลว. 18 มิ.ย. 61

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววรัญญำ เชีย่ นมั่น

54,000 บำท นำงสำววรัญญำ เชีย่ นมั่น

54,000.00

54,000.00

54,000 บำท นำงสำวพรพรรณ เตชะบุญญะ

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.นันนภัส ใจจิต

54,000 บำท น.ส.นันนภัส ใจจิต

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 127/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย. 61

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรจิรำ ครุ ฑำนุช

54,000 บำท น.ส.อรจิรำ ครุ ฑำนุช

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 128/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย. 61

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์ เจียมเจริ ญ

54,000 บำท นำยเอกลักษณ์ เจียมเจริ ญ

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 129/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย.61

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000

54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสรฐวุฒิ ตรี วำรี

54,000 บำท นำยเสรฐวุฒิ ตรี วำรี

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 130/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย.61

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยลวิตร พูลศิริ

54,000 บำท นำยลวิตร พูลศิริ

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 131/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย.61

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ สุวทิ ยะศิริ

54,000 บำท นำงสำวกำญจนำ สุวทิ ยะศิริ

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 132/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย.61

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวรส จันทร์ คำยำ

54,000 บำท นำงสำวเสำวรส จันทร์ คำยำ

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 133/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย.61

จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

145,442.00

17

18

13,000 บำท นำงสำวพัชริ ดำ สกุลมำ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000.00

145,442.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพรรณ เตชะบุญญะ

เฉพำะเจำะจง ดับเบิ ้ล ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์ 145,442 บำท

ร้ ำนวื เอส เซอร์ วสิ
เค.พี.จันทรเกษม
54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิศณุพงศ์ กำละพันธ์

ดับเบิ ้ล ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

210,944 บำท
213,438 บำท
54,000 บำท นำยพิศณุพงศ์ กำละพันธ์

145,442 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 134/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย.61

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 135/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 18 มิ.ย.61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

19

20

21

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

จ้ ำงเช็คระบบแอร์ รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน นง 6627
นนทบุรี

33,705.00

33,705.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พระนครออโต้ แอร์

33,705 บำท หจก.พระนครออโต้ แอร์

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54,000.00

54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธิดำรัตน์ แก้ วแสง

54,000 บำท นำงสำวธิดำรัตน์ แก้ วแสง

จ้ ำงรถยนต์ต้ ปู รับอำกำศ
พร้ อมพนักงำนขับรถ
จ้ ำงถ่ำยเอกสำร

966,720.00

966,720.00

คัดเลือก

นำยฉลอง สัมมำขันธ์

966,720 บำท

นำยเอกริ นทร์ ขวัญเมือง
นำยกิตติศกั ดิ์ ริ ว้ สุวรรณ

1,048,800 บำท

177,230.00

177,230.00

เฉพำะเจำะจง สำมชัย 2017
หจก.รักษ์ พิมพ์
คี.เค.โปรเซส

22

นำยฉลอง สัมมำขันธ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
33,705 บำท คุณลักษณะของงำนจ้ ำงตรง
กับควำมต้ องกำรใช้ งำน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 138/2561
ลว. 18 มิ.ย.61

54,000 บำท ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 141/2561
ควำมเหมำะสมในงำน ลว. 22 มิ.ย.61
966,720 บำท

คุณลักษณะของงำนจ้ ำงตรง สัญญำจ้ ำงเลขที่ 65/2561
กับควำมต้ องกำรใช้ งำน ลว. 22 มิ.ย. 61

177,230 บำท

คุณลักษณะของงำนจ้ ำงตรง ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 143/2561
กับควำมต้ องกำรใช้ งำน ลว. 26 มิ.ย.61
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 146/2561
ลว. 28 มิ.ย.61
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 147/2561
ลว. 28 มิ.ย.61
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส. 148/2561
ลว. 28 มิ.ย.61
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.149/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

1,094,400 บำท
177,230 บำท สำมชัย 2017
237,045.13 บำท
251,267.83 บำท

23

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

78,585.00

78,585.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลักจิต สืบอำษำ

78,585 บำท

นำงสำวสลักจิต สืบอำษำ

78,585 บำท

24

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

62550

62,550.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวพจนำลัย กงวงศ์

62,550 บำท

นำงสำวพจนำลัย กงวงศ์

62,550 บำท

25

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

53070

53,070.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลยกร กงวงศ์

53,070 บำท

นำงสำวกัลยกร กงวงศ์

53,070 บำท

64,530 บำท

นำงสำวพจวรรณ ชโลธร

64,530 บำท

นำงสำวฉันทนำ แสวงผล

79,590 บำท

นำงสำวฉันทนำ แสวงผล

79,590 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.150/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำงสำวจันทนำ บรรจงเกตุ

79,710 บำท

นำงสำวจันทนำ บรรจงเกตุ

79,710 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.151/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำงสำวชุติมำ หุณเวช

65,550 บำท

นำงสำวชุติมำ หุณเวช

65,550 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.152/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำงสำวปำริ ฉัตร์ ใบเจริ ญ

39,990 บำท

นำงสำวปำริ ฉัตร์ ใบเจริ ญ

39,990 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.153/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำงสำวพจวรรณ ชโลธร
26

27

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

64,530.00

79,590.00

64,530.00 เฉพำะเจำะจง

79,590.00 เฉพำะเจำะจง

28

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

79,710.00

79,710.00 เฉพำะเจำะจง

29

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

65,550.00

65,550.00 เฉพำะเจำะจง

30

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

39,990.00

39,990.00 เฉพำะเจำะจง

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
นำงสำวจุไรรัตน์ บุญสวน

54,420 บำท

นำงสำวพรทิพย์ ด้ วงจำด

69,300 บำท

นำงสำวพรทิพย์ ด้ วงจำด

69,300 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.155/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำยพรศักดิ์ ศรี ไพริ น

76,740 บำท

นำยพรศักดิ์ ศรี ไพริ น

76,740 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.156/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

77,640 บำท

นำงสำวจิรำพร เฉลียงพจน์

77,640 บำท

77,640.00

นำงสำวจิรำพร เฉลียงพจน์
77,640.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 77,640 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.157/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

76,470 บำท

นำงสำวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน

76,470 บำท

76,470.00

นำงสำวสุวรรณ์ณีย์ ผันผิน
76,470.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 76,470 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.158/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

29,790 บำท

นำยพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ
วงเงิน 29,790

29,790 บำท

29,790.00

นำยพลวิศิษฏ์ เพิ่มทองคำ
29,790.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำ 29,790

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.159/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

47,250 บำท

นำงสำวมัชฌำภรณ์ สุขพัฒณ์ธี

47,250 บำท

47,250.00

นำงสำวมัชฌำภรณ์
47,250.00 เฉพำะเจำะจง สุขพัฒณ์ธี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.160/2561
ลว.28 มิ.ย.61

49,620.00

49,620.00 เฉพำะเจำะจง

นำยธีรยุทธ ผ่องฉวี

49,620 บำท

นำยธีรยุทธ ผ่องฉวี

49,620 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.161/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำยกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปะ
33,090.00 เฉพำะเจำะจง จิตติ

33,090 บำท

นำยกิตติวสิ ทุ ธิ์ ประทีปะจิตติ

33,090 บำท

33,090.00

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.162/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

30,000.00

30,000.00 เฉพำะเจำะจง

30,000 บำท

นำยพงศ์ธร งำมสงวน

30,000 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.163/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

31,500 บำท

นำยณัฏฐพล ยอดดำเนิน

31,500 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.164/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

54,420.00

54,420.00 เฉพำะเจำะจง

32

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

69,300.00

69,300.00 เฉพำะเจำะจง

33

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

76,740.00

76,740.00 เฉพำะเจำะจง

35

36

37

38

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

39

40
41

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน
จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.154/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

54,420 บำท

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

นำงสำวจุไรรัตน์ บุญสวน
31

34

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

31,500.00

31,500.00

นำยพงศ์ธร งำมสงวน

เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐพล ยอดดำเนิน

แบบ สขร. 1

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

39000

39,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทิกำนต์ หนูเนียม

39,000 บำท

นำงสำวนันทิกำนต์ หนูเนียม

39,000 บำท

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

39000

39,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชริ ดำ สกุลมำ

39,000 บำท

นำงสำวพัชริ ดำ สกุลมำ

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54000

54,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรัชญำ หล่ำยสอง

54,000 บำท

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

54000

54,000.00

เฉพำะเจำะจง นำงสำววิววรรณี พำณิช

54,000 บำท

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

42
43
44
45

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

39,000 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.166/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำงสำวจิรัชญำ หล่ำยสอง

54,000 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.167/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

นำงสำววิววรรณี พำณิช

54,000 บำท

ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมในงำน

ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.168/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ ำงที่ บจส.165/2561
ลว. 28 มิ.ย.61

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
(ชือ่ หน่วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอนั ตรำย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตรำย)
ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1 วซื ้อวัสดุสำนักงำน 27

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
57,761.81

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

(บำท)
57,761.81 เฉพำะเจำะจง

วันที่ ......28.... เดือน .มิถนุ ำยน พ.ศ. 2561
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ
กิจเจริ ญกำรค้ ำ

ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
57,761.81 กิจเจริ ญกำรค้ ำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
57,761.81 - รำคำในวงเงินงบประมำณ บซ.ว. 8/61

รำยกำร
2

3

4

จ้ ำงแปลเอกสำรด้ ำนวัตถุ
อันตรำยภำษำไทยเป็ นภำษำ
อังกฤษ
จ้ ำงเปลีย่ นถ่ำยน ้ำมันเครื่ อง
และอะไหล่อปุ กรณืรถยนต์
นง-6619 นนทบุรี
ซื ้อ กระดำษถ่ำยเอกสำร
380 รี ม

5

แบตเตอรี่ รถยนต์
(รถ นง-6619 นนทบุรี)

6

จ้ ำงจัดทำฉลำกผลิตภัณฑ์ไล่

94,800.00

94,800.00 เฉพำะเจำะจง

นำงณัฏฐณิชำ
เลอฟิ ลิแบร์ ต

94,800 นำงณัฏฐณิชำ
เลอฟิ ลิแบร์ ต

14,627.97

14,627.97

เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5
จก. (สนง.ใหญ่)

34,967.60

34,967.60

เฉพำะเจำะจง บ.ดับ๊ เบิ ้ลเอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จก.

3,659.40

3,659.40

เฉพำะเจำะจง บ.สยำมพระรำม 5
จก. (สนง.ใหญ่)

3,659.40

70,000.00

70,000.00

เฉพำะเจำะจง นำยศริ ศกั ดิ์

70,000.00

14,627.97

34,967.60

บ.สยำมพระรำม 5
จก. (สนง.ใหญ่)
บ.ดับ๊ เบิ ้ลเอ ดิจิตอล
ซินเนอร์ จี จก.
บ.สยำมพระรำม 5
จก. (สนง.ใหญ่)
นำยศริ ศกั ดิ์

- มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี

ลว. 11 มิย.61

94,800 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และรำคำในงบประมำณ

บจ.ว.50/61
ลว. 12 มิย.61

14,627.97

มีควำมรู้ เฉพำะด้ ำน
และรำคำในงบประมำณ

บจ.ว. 51/61
ลว. 12 มิย.61

34,967.60 - รำคำในวงเงินงบประมำณ บ๗.ว. 9/61
- มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรดี
ลว. 13 มิย.61
3,659.40

มีควำมรู้ เฉพำะด้ ำน
และรำคำในงบประมำณ

บ๗.ว.10/61
ลว. 20 มิย.61

70,000.00

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

บจ.ว. 52/61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แมลง

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
สุนทรไชย

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

สุนทรไชย
นส.ดำรุ ณี
จิตประสำน

50,040.00

หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ลว. 21 มิย.61

7

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

50,040.00

50,040.00

เฉพำะเจำะจง นส.ดำรุ ณี
จิตประสำน

8

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

35,400.00

35,400.00

เฉพำะเจำะจง นส.ณัฐณิชำ
นวลแสง

35,400.00 นส.ณัฐณิชำ
นวลแสง

9

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

48,900.00

48,900.00

เฉพำะเจำะจง นส.พิชชำภำ
กองเทพ

48,900 นส.พิชชำภำ
กองเทพ

48,900 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 55/61
ลว. 22 มิย.61

10

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

49,260.00

49,260.00

เฉพำะเจำะจง นส.อังคณำ
พัดมำ

49,260 นส.อังคณำ
พัดมำ

49,260 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 56/61
ลว. 22 มิย.61

11

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

49,260.00

49,260.00

เฉพำะเจำะจง นส.เกศินี

49,260 นส.เกศีนี
วงศ์ไชย

49,260 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 57/61
ลว. 22 มิย.61

45,000 นส.พลอยชณก
เผือกผ่อง

45,000 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 58/61
ลว. 22 มิย.61

วงศ์ไชย

50,040.00

และรำคำในงบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

35,400.00

รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 53/61
ลว. 22 มิย.61
รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 54/61
ลว. 22 มิย.61

12

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

45,000.00

45,000.00

เฉพำะเจำะจง นส.พลอยชณก
เผือกผ่อง

13

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

42,900.00

42,900.00

เฉพำะเจำะจง นำยอนุ
เขียวสอำด

42,900.00 นำยอนุ
เขียวสอำด

14

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

35,760.00

35,760.00

เฉพำะเจำะจง นส.กัลยดำ
ยิง่ วัฒนไกร

35,760 นส.กัลยดำ
ยิง่ วัฒนไกร

35,760 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 59/61
ลว. 22 มิย.61

15

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

50,040.00

50,040.00

เฉพำะเจำะจง นส.ณัฐณิชำ
วงษ์คำภำ

50,040 นส.ณัฐณิชำ
วงษ์คำภำ

50,040 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 60/61
ลว. 22 มิย.61

16

จ้ ำงเหมำปฏิบตั ิงำน

24,720.00

24,720.00

เฉพำะเจำะจง นส.พิมเพ็ญ

24,720 นส.พิมเพ็ญ

24,720 รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 61/61

42,900.00

รำคำในวงเงินงบประมำณ บจ.ว. 58/61
ลว. 22 มิย.61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
ทองธรรมชำติ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

ทองธรรมชำติ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
ลว. 22 มิย.61

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน.......มิถนุ ำยน 2561..................
(ชือ่ หน่วยงำน)....ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)......
วันที…
่ 30...เดือน..มิถนุ ำยน..พ.ศ....2561...
ลำดับที่ งำนจัดซื ้อจัดจ้ ำง
1

วงเงินงบประมำณ

จัดจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่เหมำปฏิบตั ิงำน
69,000.00

2

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน

10,980.00

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

จัดซื ้อวัสดุสำนักงำน

12,882.80

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง

นำงสำวอรพรรณ คุณสกุล
จัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
เลิศ
69,000.00
เสนอรำคำ 69,000 บำท

นำงสำวอรพรรณ คุณสกุลเลิศ

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 49/2561

รำคำจ้ ำง 69,000 บำท

- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 1 มิถนุ ำยน 2561

10,980.00 จัดซื ้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

ร้ ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลำย

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

บซ.ศรป. 7/2561

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงินงบประมำณ

บซ.ศรป. 8/2561

รำคำจ้ ำง 10,980 บำท
3

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

12,882.80 จัดซื ้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จำกัด
รำคำจ้ ำง 12,882.80 บำท

รำคำจ้ ำง 10,980 บำท
บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จำกัด
รำคำจ้ ำง 12,882.80 บำท

ลงวันที่ 12 มิถนุ ำยน 2561

ลงวันที่ 12 มิถนุ ำยน 2561

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในรอบเดือนมิถนุ ำยน 2561
กองส่งเสริ มกำรประกอบกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน พ.ศ.2561
ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง
1

ซื ้อวัสดุสำนักงำน

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

80,564.58.- บำท 80,564.58.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ธำรำลักษม์ ซัพพลำย.จก
รำคำที่เสนอ 80,564.58
บำท

ผู้ได้ รับกำรคัดลือกและรำคำที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง
บ. ธำรำลักษม์ ซัพพลำย.จก
รำคำที่ซื ้อ 80,564.58 บำท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะซื ้อ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
สสผ.ซ 5/๒๕๖๑
1 มิ.ย.61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ศบส.จ 30/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
4 มิ.ย.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
สสผ.จ 77/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
8 มิ.ย.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

2

จ้ ำงจัดทำม่ำนม้ วนแบบกรองแสงฯ 95,979.- บำท

บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก.
รำคำที่จ้ำง 95,979.- บำท

3

จ้ ำงจัดทำแนวทำงกระบวนกำร
และแนวทำงวิชำกำรในกำรให้
คำปรึ กษำยำชีววัตถุคล้ ำยคลึง

95,979.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท อำชำ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จก.
รำคำที่เสนอ 95,979.- บำท
500,000.- บำท 500,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยมหิดล
รำคำที่เสนอ 500,000.บำท

มหำวิทยำลัยมหิดล
รำคำที่จ้ำง 500,000.- บำท

4

จ้ ำงเช่ำอุปกรณ์และระบบฯ

จ้ ำงเหมำบริ กำรนำร่องระบบ
smart counter service ฯระยะที่
1

บ. เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์ แอนด์
ออร์ แกไนซ์เซอร์ จก.
รำคำที่จ้ำง 494,000.- บำท
บ. ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง จก.
รำคำที่จ้ำง 500,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ 78/๒๕๖๑
8 มิ.ย.61

5

494,000.- บำท 494,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เดอะลอวีไนซ์ อีเว้ นท์
แอนด์ ออร์ แกไนซ์เซอร์ จก.
รำคำที่เสนอ 494,000.500,000.- บำท 500,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บ. ออพติมสั โซลูชนั่
คอนซัลติ ้ง จก.
รำคำที่เสนอ 500,000.บำท

6

จ้ ำงเหมำรถตู้

20,000.- บำท

20,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรโชติ จันทรำสกุล
รำคำที่เสนอ 20,000.- บำท

นำยวรโชติ จันทรำสกุล
รำคำที่จ้ำง 20,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ 80/๒๕๖๑
11 มิ.ย.61

7

จ้ ำงจัดทำข้ อมูลยำ ประเมินข้ อมูล
และทบทวนข้ อมูลยำ

90,000.- บำท

90,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชิษณุพงศ์ รัตนสินทวีกุล
รำคำที่เสนอ 90,000.- บำท

นำยชิษณุพงศ์ รัตนสินทวีกุล
รำคำที่จ้ำง 90,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ 81/๒๕๖๑
11 มิ.ย.61

8

จัดจ้ ำงทำงำนด้ ำนสำรบรรณและ
เอกสำรกำรประชุม

14,575.- บำท

14,575.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ปรำรถนำ พงษ์ คะเชน
รำคำที่เสนอ 14,575.- บำท

น.ส.ปรำรถนำ พงษ์ คะเชน
รำคำที่จ้ำง 14,575.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ 82/๒๕๖๑
15 มิ.ย.61

9

จ้ ำงจัดทำระบบข้ อมูลกำรให้
คำแนะนำผลิตภัรฑ์สขุ ภำพ

42,000.- บำท

42,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.กำนต์ญำพันธ์ นันทะ
วิชยั
รำคำที่เสนอ 42,000.- บำท

น.ส.กำนต์ญำพันธ์ นันทะวิชยั
รำคำที่จ้ำง 42,000.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

สสผ.จ 83/๒๕๖๑
19 มิ.ย.61

10

จ้ ำงย้ ำยและติดตั ้งระบบคิว

98,440.- บำท

98,440.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. อันดำมันพัฒนำ
รำคำที่เสนอ 98,440.- บำท

หจก. อันดำมันพัฒนำ
รำคำที่จ้ำง 98,440.- บำท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง

ศบส.จ 31/๒๕๖๑
19 มิ.ย.61

สสผ.จ 79/๒๕๖๑
8 มิ.ย.61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งำนที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จดั ซื ้อ
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
(ชื่อหน่ วยงาน)....กลุ่มตรวจสอบภายใน......
วันที่.....6...... เดือน.....กรกฏาคม...... พ.ศ. 2561 (1)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซื ้อหรื อจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ ำง

11

จ้ ำงย้ ำยเคำน์เตอร์

15,000.- บำท

15,000.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริ ษัท สตำร์ มฟู จำกัด
รำคำที่เสนอ 15,000.- บำท

บริ ษัท สตำร์ มฟู จำกัด
รำคำที่จ้ำง 15,000.- บำท

12

จ้ ำงรื อ้ ถอนเครื่ องปรับอำกำศ

91,235.- บำท

91,235.- บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
รำคำที่เสนอ 91,235.- บำท

ร้ ำนฐำปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
รำคำที่ซื ้อ 91,235.- บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซื ้อหรื อจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ศบส.จ 32/๒๕๖๑
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
19 มิ.ย.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ ำง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมคุณลักษณะฯและรำคำ
ไม่เกินวงเงินที่จะซื ้อ

ศบส.จ 33/๒๕๖๑
21 มิ.ย.61

