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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ(บาท) ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ(บาท) ผูไดรับการคัดเลือก จํานวนเงินที่ตกลงซื้อ(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร และวัสดุงานบานงานครัว 15,600 15,596 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวัฒนไพศาล 15,596 หจก.แสงวัฒนไพศาล 15,596 มีคุณสมบัติครบถวน , 18 ก.ย.2561

จํานวน 21  รายการ รานกฤตสุวรรณ 16,933 ,เสนอราคาอยูในวงเงิน

ราน ส.พัฒนภัณฑ 18,537 งบประมาณและเสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2561 (ใบสั่งซื้อ)

ปงบประมาณ 2561



ใบสั่งจาง
ราคากลาง วิธี ราคาที่เสนอ(บาท) ผูไดรับการคัดเลือก เลขที่

(บาท) จาง
1 ปรับปรุงระบบรดน้ําอัตโนมัติ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร  ลอไป 5,000 นายนรินทร  ลอไป 5,000 มีคุณสมบัติครบถวน , 46/2561 3 ก.ย.2561

,เสนอราคาอยูในวงเงิน

งบประมาณ

2 จางลงโฆษณากายภาพบําบัด เพื่อการสงเสริมสุขภาพ 21,400 21,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพี มีเดีย แอดเวอรไทซิ่ง 21,400 หจก.ทีเอ็นพี มีเดีย แอดเวอรไทซิ่ง 21,400 มีคุณสมบัติครบถวน , 47/2561 10  ก.ย.2561

และดูแลผูสูงอายุไทย ,เสนอราคาอยูในวงเงิน

งบประมาณ

3 จางทําสรุปสาระสําคัญ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา  เจตินัย 20,000 นายปรัชญา  เจตินัย 20,000 มีคุณสมบัติครบถวน , 48/2561 13 ก.ย.2561

เรื่อง Tangential Flow Filtration (TFF) Application ,เสนอราคาอยูในวงเงิน

for vaccine research and manufacturing งบประมาณ

วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ

4 จางผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ 99,510 99,510 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร พ.ีแอดส (96) จํากัด 99,510 บริษัท โฟร พ.ีแอดส (96) จํากัด 99,510 มีคุณสมบัติครบถวน , 49/2561 24 ก.ย.2561

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ทางสื่อมวลชน  เดือน ต.ค. - พ.ย.2561 บริษัท แพ็กเกจ มีเดียส จํากัด 107,000 ,เสนอราคาอยูในวงเงิน

บริษัท คูเปอร ครีเอชั่น จํากัด 128,400 งบประมาณและเสนอราคาต่ําสุด

5 จางทําสรุปสาระสําคัญ การจัดอบรม 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.กนกวรรณ  พุมพุทรา 12,000 ผศ.ดร.กนกวรรณ  พุมพุทรา 12,000 มีคุณสมบัติครบถวน , 50/2561 28 ก.ย.2561

Cell Culture Technique and Upstream Technoloyg for Vaccine ,เสนอราคาอยูในวงเงิน

วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช งบประมาณ

คอนเวนชั่น    ถ.รัตนาธิเบศร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2561 (ใบสั่งจาง)

ปงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปจํานวนเงินที่ตกลงจาง(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปลําดับที่ งานที่จัดจาง วงเงินที่จะจาง (บาท) รายชื่อผูเสนอราคา



สัญญา
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เลขที่

(บาท)

ไมมีรายการทําสัญญาจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2561 (สัญญา)

ปงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จัดซื้อ/จาง(บาท) ราคากลาง(บาท) จํานวนเงินที่ตกลงซื้อ/จาง(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะเชา (บาท) ราคากลาง(บาท) วิธีเชา รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ(บาท) ผูไดรับการคัดเลือก จํานวนเงินที่ตกลงเชา(บาท) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งเชา วัน/เดือน/ป

ไมมีการเชา

สรุปผลการดําเนินการเชาในรอบเดือน กันยายน 2561 (ใบสั่งเชา)

ปงบประมาณ 2561
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