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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ(บาท) ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก จํานวนเงินที่ตกลงซื้อ(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ปี

1 ซื้อตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู้ และ 30,000  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 28,948.85 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 28,948.85 มีรายละเอียดสินค้า 14/2561 11  เม.ย.2561

แท่นคีย์บอร์ดพร้อมที่วางเมาส์ จํานวน 3 ชุด จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) ตามที่สถาบัน ฯ กําหนด และ

เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 ซื้อแฟ้ม e - file 740 A  จํานวน 48 แฟ้ม 1,920  - เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวัฒนไพศาล 1,920 หจก.แสงวัฒนไพศาล 1,920 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 15/2561 20 เม.ย.2561

ร้านวรจักรเซ็นเตอร์ 2,064 เสนอราคาต่ําสุด  และ

บจก.เค.เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง 2,160 เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

3 ซื้อแฟ้มเจาะ 2 ห่วง สัน 1.5 นิ้ว  ขนาด A 4 จํานวน 60 แฟ้ม 5,400  - เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวัฒนไพศาล 5,400 หจก.แสงวัฒนไพศาล 5,400 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 16/2561 23 เม.ย.2561

และอินเด็กพลาสติก 12 หยัก จํานวน 60 ชุด ร้านวรจักรเซ็นเตอร์ 5,820 เสนอราคาต่ําสุด  และ

ร้านกฤตสุวรรณ 5,880 เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2561 (ใบสั่งซื้อ)

ปีงบประมาณ 2561



สัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่

(บาท)

1 จ้างบริหารจัดการงานสัปดาห์แห่งการสร้างเสริม 450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ท ออล อิน วัน จํากัด 450,000 บริษัท แอ็ท ออล อิน วัน จํากัด 450,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 20/2561 9  เม.ย.2561

ภูมิคุ้มกันโรคโลก พ.ศ.2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัท จัมโบ้ปริ้นต์  จํากัด 647,350 และเสนอราคา

ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพ บริษัท ท๊อปคูล จํากัด 557,470 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างปรับปรุงหลังคา ดาดฟ้า อาคาร 4 500,000 318,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกูด ดีไซน์ จํากัด 318,004 บริษัท เอกูด ดีไซน์ จํากัด 318,004 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 21/2561 17  เม.ย.2561

สถาบันบําราศนราดูร และเสนอราคา

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร 200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง กรมควบคุมโรค  โดย 200,000 กรมควบคุมโรค  โดย 200,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 22/2561 19 เม.ย.2561

ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

เคยจัดจ้าง ปี งปม.2560

 จ.ขอนแก่น และเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย 500,000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย 500,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 23/2561 30 เม.ย.2561

(Funding Management Program ,FMP) สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอราคา

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย 350,000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย 350,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 24/2561 30 เม.ย.2561

ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เคยจัดจ้าง ปี งปม.2560

ปี 2561 และเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สัญญา)

ปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปีลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง(บาท) ราคากลาง(บาท) จํานวนเงินที่ตกลงซื้อ/จ้าง(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ใบสั่งจ้าง
ราคากลาง วิธี ราคาที่เสนอ(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่

(บาท) จ้าง
1 จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานด้านวิชาการ 192,000 190,933.33 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา  พึ่มกุล 190,933.33 นางสาวฐิติมา  พึ่มกุล 190,933.33 มีคุณสมบัติครบถ้วน , 34/2561 2  เม.ย.2561

และเสนอราคา

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ใบสั่งจ้าง)

ปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปีจํานวนเงินที่ตกลงจ้าง(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปลําดับที่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะเช่า (บาท) ราคากลาง(บาท) วิธีเช่า รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก จํานวนเงินที่ตกลงเช่า(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งเช่า วัน/เดือน/ปี

ไม่มีรายการเช่า

สรุปผลการดําเนินการเช่าในรอบเดือน เมษายน 2561 (ใบสั่งเช่า)

ปีงบประมาณ 2561


