แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

151,776 บาท
152,496 บาท
153,828 บาท
170,076 บาท
148,032 บาท
144,000 บาท
202,056 บาท
191,700 บาท
190,620 บาท
180,000 บาท

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านขับรถยนต์
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านขับรถยนต์
จ้างเหมาเอกชนดําเนินงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จ้างเหมาเอกชนดําเนินงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

151,776 บาท
152,496 บาท
153,828 บาท
170,076 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานบริการงานด้านจัดเลี้ยงประชุม 148,032 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านสนับสนุนการประชุม 144,000 บาท
202,056 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
191,700 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
190,620 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ
180,000 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
180,000 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 240,000 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 240,000 บาท
190,620 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
180,000 บาท
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านพัฒนานโยบายด้าน 180,000 บาท
สุขภาพ
จ้างเหมาเอกชนดําเนินงานด้านสนับสนุนวิชาการ
202,056 บาท
จ้างเหมาเอกชนดําเนินงานด้านบริหารจัดการระบบ 203,208 บาท
ข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จ้างเหมาเอกชนดําเนินงานด้านงานสาธารณสุข
190,620 บาท
ชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
จ้างเหมาเอกชนดําเนินงานด้านงานประเมินผล
203,016 บาท
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 3/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 2/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 5/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 6/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 7/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 8/2562
นางสาวสุมาลี โชคดีวัฒนเจริญ 16,838 บาท เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 10/2562
นางสาวสุดาทิพย์ เนตรพ่วง 15,399 บาท เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 11/2562
นางสาวกรองมาศ นาคะปิ่น 15,885 บาท เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 9/2562
นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 12/2562
15,000บาท
นางสาวสุคณธา โกวิทเสถียรชัย 15,000 เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 13/2562
บาท
นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 20,000 บาท เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 15/2562
นายธชา ศรีนวลขาว 20,000 บาท
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 16/2562
นายปิยวัฒน์ เล็กเจริญ 15,885 บาท
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562

16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา ศรีพล 180,000 บาท

นางสาวรุ่งนภา ศรีพล 15,000บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2562

16 ต.ค. 61

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาท

นายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2562

16 ต.ค. 61

202,056 บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 202,056 บาท
203,208 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทร์ตรี 203,208 บาท

นายณัฐชัยอัมพร 16838 บาท
นางสาวศุภานัน จันทร์ตรี 16,934 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2562

16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

190,620 บาท เฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย์ 190,620 บาท

นายวศิน ตากภิรมย์ 15,885 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2562

16 ต.ค. 61

203,016 บาท เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 203,016 บาท

นายเฉลิมพล จันทะบาล 16,918 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 19/2562

16 ต.ค. 61

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง
240,000 บาท เฉพาะเจาะจง
240,000 บาท เฉพาะเจาะจง
190,620 บาท เฉพาะเจาะจง

นายภูชิต ศรีภุมมา 151,776 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุ้ย 152,496 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 153,828 บาท
นายอานนท์ ฉิมมงคล 170,076 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 148,032 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ์ 144,000 บาท
นางสาวสุมาลี โชคดีวัฒนเจริญ 202,056 บาท

นางสาวสุดาทิพย์ เนตรพ่วง 191,700 บาท
นางสาวกรองมาศ นาคะปิ่น 190,620 บาท
นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์
180,000บาท
นางสาวสุคณธา โกวิทเสถียรชัย 180,000
บาท
นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 240,000 บาท
นายธชา ศรีนวลขาว 240,000 บาท
นายปิยวัฒน์ เล็กเจริญ 190,620 บาท

นายภูชิต ศรีภุมมา 12,708 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุ้ย 12,648 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 12,819 บาท
นายอานนท์ ฉิมมงคล 14,173 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 12,336 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ์ 12,000 บาท

16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

21 จ้างเหมาเอกชนดําเนินงานด้านติดตามนโยบาย
สุขภาพ
22 จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านพัฒนานโยบายด้าน
สุขภาพ
23 จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านพัฒนานโยบายด้าน
สุขภาพ
24 จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านธุรการ

180,000 บาท

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ 180,000 บาท นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ 15,000 บาท เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2562

16 ต.ค. 61

180,000 บาท

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวมนทิรา เกิดสิน 180,000 บาท

นางสาวมนทิรา เกิดสิน 15,000 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด

1/2562

16 ต.ค. 61

180,000 บาท

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง 180,000 บาท

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง 15,000 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2562

16 ต.ค. 61

132,000 บาท

นางสาวสญธิญา มรกตคชกิจ 12,000
บาท
นางสาวมินตรา ชูรัตน์ 15,000 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 31/2562

31 ต.ค. 61

165,000 บาท

132,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสญธิญา มรกตคชกิจ 132,000
บาท
165,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา ชูรัตน์ 165,000 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 28/2562

26 ต.ค. 61

25 จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
26 จ้างเหมาบริการดําเนินงานด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
27 ซื้อหนังสือพิมพ์
28 ซื้อน้ําดื่ม
29 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

158,000 บาท

158,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศร ขําโพธิ์ 158,000 บาท นางสาวประภาศร ขําโพธิ์ 8,000 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 37/2562

14 พ.ย. 61

11,070 บาท
36,000 บาท
4,999.58 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด

25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
24 ธ.ค. 61

30 เช่าระบบ Internet

38,500 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 50/2562

14 ธ.ค. 61

31 เช่าห้องประชุม พร้อมจอ LCD
32 จ้างเหมารถตู้ส่วนบุคคลปรับอากาศเพื่อรับ-ส่ง
เจ้าหน้าที่ฯ
33 จ้างเขียนบทความและออกแบบอาร์ตเวิร์คใน
หนังสือฯ
34 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

10,000 บาท
60,000 บาท

11,070 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอรพิน บุญวงษ์ 11,070 บาท
36,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ําดื่ม 36,000 บาท
4,999.58 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
4,999.58 บาท
38,500 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิคคอลเซอรืวิส จํากัด 38,500
บาท
10,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอช อาร์ จํากัด 10,000 บาท
60,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายธัญพิสิษฐ์ ไกรไทย 60,000 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 41/2562
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 42/2562

26 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 47/2562

3 ธ.ค. 61

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด

6 ธ.ค. 61

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด

6 ธ.ค. 61

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด

6 ธ.ค. 61

35 จ้างทําป้ายแผ่นทองเหลืองชื่อรองผู้อํานวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
36 ซื้อแฟ้มแขวน จํานวน 80 แฟ้ม

299,600 บาท
4,280 บาท
1,000 บาท
1,284 บาท

ร้านอรพิน บุญวงษ์ 810 บาท
ร้านยอดน้ําดื่ม 2,370 บาท
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
4,999.58 บาท
บริษัทคลาสสิคคอลเซอรืวิส จํากัด
38,500 บาท
บริษัท อาร์ เอช อาร์ จํากัด 10,000 บาท
นายธัญพิสิษฐ์ ไกรไทย 60,000 บาท

299,600 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จํากัด 299,600 บาท บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จํากัด 299,600
บาท
4,280 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จํากัด 4,280
บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จํากัด 4,280
บาท
บาท
1,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ ชมชื่น 1,000 บาท
นายสุพจน์ ชมชื่น 1,000 บาท
1,284 บาท

เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ 1,284 บาท

ร้านอาทรพาณิชย์ 1,284 บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

3,424 บาท

3,424 บาท

37 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
38 จ้างย้ายชุดควบคุมเครื่องกระจายเสียง
39 จ้างพิมพ์หนังสือ ร้อยเรื่องเล่า สาธารณสุขไทย
จํานวน 2,000 เล่ม
40 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
41 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของกองยุทธศาสตร์
และแผนงน อาคาร 6 ชั้น 4

4,815 บาท
400,400 บาท
750,096 บาท

499,500 บาท

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส. เจ. ดับบลิว.
เอนจิเนียริ่ง 3,424 บาท
4,815 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลาร์เมด จํากัด 4,815 บาท
400,400 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด 400,400 บาท
750,096 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมนเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จํากัด 750,096 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส. เจ. ดับบลิว.
เอนจิเนียริ่ง 3,424 บาท
บริษัท โซลาร์เมด จํากัด 4,815 บาท
บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด 400,400 บาท
บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมนเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จํากัด 62,508 บาท

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด

24 ธ.ค. 61

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 53/2562

25 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61

เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด

2/2562

31 ต.ค. 61

499,500 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
499,500 บาท

บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด เป็นราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2562
68,505.30 บาท

29 ต.ค. 61

