แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซึ้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 52 (ปีงบประมำณ 2553)
หน่วยงำน สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ลำดับ

งำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

1 จ้างเหมาบุคคลเพื่อสรุป รวบรวม คัดลอก
จัดหมวดหมูอ่ งค์ความรู้ด้านการควบคุม
ป้องกัน นักวิชาการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ (1 เม.ย. 53 - 30 ก.ย. 53)

วงเงิน
งบประมำณ วิธีซื้อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำ
(รำคำกลำง)
72,000.00 ตกลงราคา นายโชตนัย รุจจนเวท

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำรวม

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

72,000.00 นายโชตนัย รุจจนเวท

72,000.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบุคคลเพื่อสรุป รวบรวม คัดลอก
จัดหมวดหมูอ่ งค์ความรู้ด้านการควบคุม
ป้องกัน นักวิชาการพัฒนาระบบราชการ
(มี.ค. 53 - 30 ก.ย. 53)

72,000.00 ตกลงราคา นางสาวสุวธิดา จงเจริญ

72,000.00 นางสาวสุวธิดา จงเจริญ

72,000.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริหารงานทัว่ ไป (1 เม.ย. 52 - 30
ก.ย. 53)
4 จ้างเหมานักวิชาการพัฒนาวิชาการ (1
เม.ย. 52 - 30 ก.ย. 53)

55,200.00 ตกลงราคา นางสาวศศินันท์ คาเปล่ง

55,200.00 นางสาวศศินันท์ คาเปล่ง

13,800.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

58,800.00 ตกลงราคา นางสาวคณิตา ใจบุญ

58,800.00 นางสาวคณิตา ใจบุญ

58,800.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ (1 เม.ย. 52 - 30
ก.ย. 53)
6 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป (1
มี.ค. 53 - 30 ก.ย. 53)
7 จ้างเหมาพนักงานขับรถ (1 มี.ค. 53 - 30
ก.ย. 53)

46,200.00 ตกลงราคา นางสาวกระรัต แก้วจินดา

46,200.00 นางสาวกระรัต แก้วจินดา

46,200.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

55,200.00 ตกลงราคา นางสาวพิชญ์ญาภัค แก้วเกตุ

55,200.00 นางสาวพิชญ์ญาภัค แก้วเกตุ

55,200.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

39,000.00 ตกลงราคา นายวีรศักดิ์ วันปาน

39,000.00 นายวีรศักดิ์ วันปาน

39,000.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมานักวิชาการแผนและงบประมาณ
(1เม.ย. - 30 ก.ย. 53)

72,000.00 ตกลงราคา นางสาวณัฐกานต์ มหาปัญญาวงศ์

72,000.00 นางสาวณัฐกานต์ มหาปัญญาวงศ์

72,000.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซึ้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 52 (ปีงบประมำณ 2553)
หน่วยงำน สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ลำดับ

งำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

9 จ้างเหมานักวิชาการเงินและบัญชี (1เม.ย.
- 30 ก.ย. 53)
10 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
11 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์สนุกได้
ไร้แอลกอฮอล์ ปี2553
12 จ้างแปลประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
13 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมคนขับ
จานวน 2 คัน 2 วัน
14 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศพร้อมคนขับ
จานวน 1 คัน 2 วัน
15 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทัว่ ไป 17 พ.ค.
53 - 30 ก.ย. 53)
16 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
17 ซือ้ หนังสืองานพัสดุ

วงเงิน
งบประมำณ วิธีซื้อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำ
(รำคำกลำง)
64,800.00 ตกลงราคา นางสาวภัทรศมน ฉัตรทอง
250.00 ตกลงราคา ร้าน เฮง ก๊อปปี้
3,000,000.00 พิเศษ บจก. 888 เฮาส์ไทย
5,885.00 ตกลงราคา หจก.มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชัน่
7,200.00 ตกลงราคา นายเด่นชัย เฝ้าประจาเมือง และ
นายอุดมศักดิ์ เฝ้าประจาเมือง
3,600.00 ตกลงราคา นายอุดมศักดิ์ เฝ้าประจาเมือง
41,400.00 ตกลงราคา นายอนุวัตร นพตลุง
2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เฮง ก๊อปปี้
550.00 ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

64,800.00 นางสาวภัทรศมน ฉัตรทอง
209.20 ร้าน เฮง ก๊อปปี้
2,998,500.00 บจก. 888 เฮาส์ไทย
5,885.00 หจก.มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชัน่
7,200.00 นายเด่นชัย เฝ้าประจาเมือง และ
นายอุดมศักดิ์ เฝ้าประจาเมือง
3,600.00 นายอุดมศักดิ์ เฝ้าประจาเมือง
41,400.00 นายอนุวัตร นพตลุง
1,820.00 ร้าน เฮง ก๊อปปี้
550.00 กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง

รำคำรวม

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

64,800.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
209.20 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
2,998,500.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
5,885.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
7,200.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
3,600.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
41,400.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
1,820.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
550.00 คุณสมบัติถูกต้องและราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

