แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล

11
12
13
14
15
16

จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

17
18
19
20

จางเหมาบริการดําเนินงานบริการงานดานจัดเลี้ยงประชุม

จางเหมาบริการดําเนินงานดานสนับสนุนการประชุม
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูล
สําหรับผูบริหาร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

จางเหมาบริการดําเนินงานดานการจัดทําหลักสูตร
แผนการเรียนการสอนและการประสานงาน
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข

21 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนานโยบายดานสุขภาพ
22 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานติดตามนโยบายสุขภาพ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(5)

(6)

144,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

144,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภูชิต ศรีภุมมา 144,000 บาท นายภูชิต ศรีภุมมา 12,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายประเสริฐ หมัดจุย 144,000 บนายประเสริฐ หมัดจุย 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายบัณฑิต พึ่งตน 144,000 บาท นายบัณฑิต พึ่งตน 11,712 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายรัชพล ศรีตะลา 145,944 บาทนายรัชพล ศรีตะลา 12,162 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวจริญญา สุรแสง 138,996 นางสาวจริญญา สุรแสง 11,583 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 144,000 บนางสาวธัญญา ทวีวงศ 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 191,700 บนางสาวสุมาลี ผูกพันธ 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 180,0 นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 15,000 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 180,0นางสาวกรองมาศ นาคะปน 15,000 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 180,0นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 15,000บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

11/2561
9/2561
10/2561
13/2561
5/2561
12/2561
15/2561
14/2561
4/2561
16/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 190,800 บ นายอิทธิพล ปติสิริกุล 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2561
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 216,000 นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 18,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 6/2561
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 246,000 บนางสาวมยุรี ดํารงชาติ 20,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 8/2561
นายปญญภัทร ตายเทศ 222,000 นายปญญภัทร ตายเทศ 18,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 7/2561
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 201,2 นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 16,773 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2561
นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาทนายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

208,992 บาท

208,992 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 208นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 17,416 บ เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2561

17 ต.ค. 60

180,000 บาท

180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุหัชชา รักษสังข 180,00 นางสาวสุหัชชา รักษสังข 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชัย มาลีหอม 191,700 บานายอภิชัย มาลีหอม 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 191,7นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 15,975 บาเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 28/2561

17 ต.ค. 60

190,800 บาท
180,000บาท

190,800 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 190,8 นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 15,900 บาทเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน เล็กเจริญ 180,000 บนายปยวัฒน เล็กเจริญ 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

(10)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

23 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
24 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนาระบบงาน
โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ
25 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบันทึกขอมูล
26 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานสนับสนุนวิชาการ
27 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบริหารจัดการระบบ
ขอมูลยุทธศาสตรดานสุขภาพ
28 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบาย
29 จางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ดานงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
30 จางเหมาบริการดําเนินงานดานการบริหารจัดการโครงการ
31 จางถายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ความรูวิชาการดานนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 191,700 นายเฉลิมพล จันทะบาล 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 30/2561

210,384 บาท

210,384 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิพร คงทรัพย 210,384 นางสาวศศิพร คงทรัพย 17,532 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 33/2561

17 ต.ค. 60

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท ฉิมมงคล 160,596 บานายอานนท ฉิมมงคล 13,383 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 190,800 บาท นายณัฐชัยอัมพร 15,900 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 31/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทรตรี 190,800นางสาวศุภานัน จันทรตรี 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่าํ ที่สุด 32/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

180,000 บาท
180,000 บาท

180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 1นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 15,000เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย 180,000 บาทนายวศิน ตากภิรมย 15,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

180,000 บาท
32,100 บาท

180,000 บาท
32,100 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร ชัยสิทธิ์ 180,000 บาท นายทศพร ชัยสิทธิ์ 15,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 32,100 บาท
เซอรวิส จํากัด 32,100 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 19/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 40/2561

17 ต.ค. 60
18/10/2560

17 ต.ค. 60

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล

11
12
13
14
15
16

จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

17
18
19
20

จางเหมาบริการดําเนินงานบริการงานดานจัดเลี้ยงประชุม

จางเหมาบริการดําเนินงานดานสนับสนุนการประชุม
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูล
สําหรับผูบริหาร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

จางเหมาบริการดําเนินงานดานการจัดทําหลักสูตร
แผนการเรียนการสอนและการประสานงาน
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข

21 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนานโยบายดานสุขภาพ
22 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานติดตามนโยบายสุขภาพ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(5)

(6)

144,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

144,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภูชิต ศรีภุมมา 144,000 บาท นายภูชิต ศรีภุมมา 12,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายประเสริฐ หมัดจุย 144,000 บนายประเสริฐ หมัดจุย 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายบัณฑิต พึ่งตน 144,000 บาท นายบัณฑิต พึ่งตน 11,856 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายรัชพล ศรีตะลา 145,944 บาทนายรัชพล ศรีตะลา 12,162 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวจริญญา สุรแสง 138,996 นางสาวจริญญา สุรแสง 11,583 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 144,000 บนางสาวธัญญา ทวีวงศ 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 191,700 บนางสาวสุมาลี ผูกพันธ 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 180,0 นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 15,000 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 180,0นางสาวกรองมาศ นาคะปน 14,280 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 180,0นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 15,000บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

11/2561
9/2561
10/2561
13/2561
5/2561
12/2561
15/2561
14/2561
4/2561
16/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 190,800 บ นายอิทธิพล ปติสิริกุล 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2561
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 216,000 นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 18,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 6/2561
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 246,000 บนางสาวมยุรี ดํารงชาติ 20,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 8/2561
นายปญญภัทร ตายเทศ 222,000 นายปญญภัทร ตายเทศ 18,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 7/2561
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 201,2 นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 16,773 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2561
นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาทนายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

208,992 บาท

208,992 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 208นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 17,416 บ เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2561

17 ต.ค. 60

180,000 บาท

180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุหัชชา รักษสังข 180,00 นางสาวสุหัชชา รักษสังข 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชัย มาลีหอม 191,700 บานายอภิชัย มาลีหอม 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 191,7นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 15,975 บาเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 28/2561

17 ต.ค. 60

190,800 บาท
180,000บาท

190,800 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 190,8 นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 15,900 บาทเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน เล็กเจริญ 180,000 บนายปยวัฒน เล็กเจริญ 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

(10)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

23 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
24 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนาระบบงาน
โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ
25 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบันทึกขอมูล
26 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานสนับสนุนวิชาการ
27 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบริหารจัดการระบบ
ขอมูลยุทธศาสตรดานสุขภาพ
28 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบาย
29 จางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ดานงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
30 จางพิมพหนังสือคูมือแนวทางและเกณฑพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว
31 เชาหองประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลัง
ทีมประเมินคุณภาพโรงสงเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต.ติดดาว) ประจําป 2561
32 สั่งซื้อวัสดุสํานักงาน (แฟม 2 หวง) จํานวน 70 เลม
33 สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35 รายการ
34 สั่งซื้อวัสดุไฟฟา
35 จางเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 191,700 นายเฉลิมพล จันทะบาล 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 30/2561

210,384 บาท

210,384 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิพร คงทรัพย 210,384 นางสาวศศิพร คงทรัพย 17,532 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 33/2561

17 ต.ค. 60

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท ฉิมมงคล 160,596 บานายอานนท ฉิมมงคล 13,383 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 190,800 บาท นายณัฐชัยอัมพร 15,900 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 31/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทรตรี 190,800นางสาวศุภานัน จันทรตรี 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่าํ ที่สุด 32/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

180,000 บาท
180,000 บาท

180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 1นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 15,000เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย 180,000 บาทนายวศิน ตากภิรมย 15,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

64,000 บาท

64,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

4,413.86 บาท

4,413.86 บาท

456,804.40 บาท 456,804.40 บาท
3,370.50 บาท
35,000 บาท

3,370.50 บาท
35,000 บาท

17 ต.ค. 60

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด
64,000 บาท
64,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน
จํากัด 100,000 บาท
จํากัด 100,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 51/2561

7/11/2560

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 41/2561

31/10/2560

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
4,413.86 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กัลยาภัณฑ 2560 จํากัด
456,804.40 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง รานสินสยาม 3,370.50 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

17/11/2560

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 57/2561

15/11/2561

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

28/1/1900
17/10/2561

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
4,413.86 บาท
บริษัท กัลยาภัณฑ 2560 จํากัด
456,804.40 บาท
รานสินสยาม 3,370.50 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

3/2561

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

36 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 6
และชั้น 8 อาคาร 5 กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
37 สั่งซื้อสั่งจางผลิตวีดีทัศนชุดการพัฒนาโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
38 สั่งจางจัดทําหลักสูตรตอยอดการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ดานนโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
39 จางเหมาจัดทํารายงานการประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานนโยบาย
และยุทธศาสตรสุขภาพ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(4)

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

780,768 บาท

780,768 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
780,768 บาท
65,064 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

2/2561

24/10/2560

100,000 บาท

100,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 46/2561

3/11/2560

20,000 บาท

20,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 60/2561

15/11/2560

20,000 บาท

20,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด
100,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พรหมสาขา
20,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พรหมสาขา
20,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 61/2561

15/11/2560

บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด
100,000 บาท
นางสาวพรทิพย พรหมสาขา
20,000 บาท
นางสาวพรทิพย พรหมสาขา
20,000 บาท

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล

11
12
13
14
15
16

จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

17
18
19
20

จางเหมาบริการดําเนินงานบริการงานดานจัดเลี้ยงประชุม

จางเหมาบริการดําเนินงานดานสนับสนุนการประชุม
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูล
สําหรับผูบริหาร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

จางเหมาบริการดําเนินงานดานการจัดทําหลักสูตร
แผนการเรียนการสอนและการประสานงาน
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข

21 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนานโยบายดานสุขภาพ
22 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานติดตามนโยบายสุขภาพ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(5)

(6)

144,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

144,000 บาท
144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภูชิต ศรีภุมมา 144,000 บาท นายภูชิต ศรีภุมมา 12,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายประเสริฐ หมัดจุย 144,000 บนายประเสริฐ หมัดจุย 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายบัณฑิต พึ่งตน 144,000 บาท นายบัณฑิต พึ่งตน 11,568 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายรัชพล ศรีตะลา 145,944 บาทนายรัชพล ศรีตะลา 12,162 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวจริญญา สุรแสง 138,996 นางสาวจริญญา สุรแสง 11,583 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 144,000 บนางสาวธัญญา ทวีวงศ 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 191,700 บนางสาวสุมาลี ผูกพันธ 15,783 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 180,0 นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 15,000 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 180,0นางสาวกรองมาศ นาคะปน 14,280 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 180,0นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 15,000บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

11/2561
9/2561
10/2561
13/2561
5/2561
12/2561
15/2561
14/2561
4/2561
16/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 190,800 บ นายอิทธิพล ปติสิริกุล 14,945 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2561
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 216,000 นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 18,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 6/2561
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 246,000 บนางสาวมยุรี ดํารงชาติ 20,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 8/2561
นายปญญภัทร ตายเทศ 222,000 นายปญญภัทร ตายเทศ 18,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 7/2561
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 201,2 นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 16,773 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2561
นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาทนายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

208,992 บาท

208,992 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 208นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 17,416 บ เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2561

17 ต.ค. 60

180,000 บาท

180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุหัชชา รักษสังข 180,00 นางสาวสุหัชชา รักษสังข 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชัย มาลีหอม 191,700 บานายอภิชัย มาลีหอม 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 191,7นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 15,975 บาเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 28/2561

17 ต.ค. 60

190,800 บาท
180,000บาท

190,800 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 190,8 นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 15,900 บาทเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน เล็กเจริญ 180,000 บนายปยวัฒน เล็กเจริญ 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

(10)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

23 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
24 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนาระบบงาน
โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ
25 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบันทึกขอมูล
26 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานสนับสนุนวิชาการ
27 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบริหารจัดการระบบ
ขอมูลยุทธศาสตรดานสุขภาพ
28 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบาย
29 จางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ดานงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
30 จางเหมาจัดทําดอกไมบนโตะประชุม
31 จางถายเอกสารประกอบพิธีลงนามความรวมมือ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย
จํานวน 50 ชุด
32 สั่งซื้อการดบันทึกขอมูล (Memory Card)

33 จางเหมารถตูสวนบุคคลปรับอากาศ เพื่อรับ-สง
เจาหนาที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพและตัวชี้วัด
(Strategic Management System : SMS)
34 จางเหมารถตูปรับอากาศ เพื่อรับ-สงเจาหนาที่เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
เปนทีมของกองยุทธศาสตรและแผนงาน
35 เชาหองประชุมสําหรับโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ดานทัศนศิลป (Visual Art) สําหรับเจาหนาที่
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

191,700 บาท

191,700 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 191,700 นายเฉลิมพล จันทะบาล 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 30/2561

210,384 บาท

210,384 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิพร คงทรัพย 210,384 นางสาวศศิพร คงทรัพย 17,110 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 33/2561

17 ต.ค. 60

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท ฉิมมงคล 160,596 บานายอานนท ฉิมมงคล 13,383 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 190,800 บาท นายณัฐชัยอัมพร 15,900 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 31/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทรตรี 190,800นางสาวศุภานัน จันทรตรี 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่าํ ที่สุด 32/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

180,000 บาท
180,000 บาท

180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 1นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 15,000เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2561
วิธีเฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย 180,000 บาทนายวศิน ตากภิรมย 15,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

2,288 บาท
1,000 บาท

2,288 บาท
1,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรศิริ อนเถื่อน 2,288 บาท นางพรศิริ อนเถื่อน 2,288 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,000 บาท
เซอรวิส จํากัด 1,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

20/12/2561
20/12/2561

4,918 บาท

4,918 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด มหาชน
4,918 บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด มหาชน
4,918 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

26/12/2560

5,000 บาท

5,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนัส อัศวภูมิ 5,000 บาท

นายมนัส อัศวภูมิ 5,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 103/2561

27/12/2560

6,000 บาท

6,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย อัศวภูมิ
6,000 บาท

นางสาวลัดดาวัลย อัศวภูมิ
6,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 72/2561

27/11/2561

10,000 บาท

10,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
10,000 บาท

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
10,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 52/2561

9/11/2560

17 ต.ค. 60

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(4)

36 จางเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ-สงเจาหนาที่เขารวม 24,000 บาท
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
เปนทีมของกองยุทธศาสตรและแผนงาน
10,000 บาท
37 เชาหองประชุม และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการ
ทํางานเปนทีมของกองยุทธศาสตรและแผนงาน
26,542.85 บาท
38 สั่งซื้อวัสดุสํานักงาน (แฟม 2 หวง A4 และอินเด็กซ
กระดาษ) เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน
คณะที่ 4 การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข
39 สั่งซื้อหนังสือสําหรับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
8,840 บาท
บุคลากรดานการวิเคราะหขอมูลสุขภาพ จํานวน 80 เลม
35,000 บาท
40 จางเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15,000 บาท
41 เชาหองประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรในการทํางานเปนทีมของกองยุทธศาสตร
และแผนงาน
24,509.45 บาท
42 จางเหมาถายเอกสารพรอมพนักงานประจําเครื่อง
อาคาร 6 ชั้น 4 และ อาคาร 5 ชั้น 8
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
49,275.45 บาท
43 จางเหมาถายเอกสารพรอมพนักงานประจําเครื่อง
อาคาร 6 ชั้น 4 และ อาคาร 5 ชั้น 8
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

24,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป
จํากัด 24,000 บาท

บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป
จํากัด 24,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 74/2561

10,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รื่นรมย จํากัด
10,000 บาท

บริษัท รื่นรมย จํากัด
10,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 73/2561

27/11/2560

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
26,542.85 บาท
26,542.85 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 85/2561

8/12/2560

วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 8,840 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 56/2561

14/11/2560

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

3/2561

17/10/2561

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลาสสิคคอลเซอรวิส จํากัดบริษัท คลาสสิคคอลเซอรวิส จํากัด
15,000 บาท
15,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 71/2561

27/11/2561

24,509.45 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 24,509.45 บาท เซอรวิส จํากัด 24,509.45 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

1/2561

24/10/2561

49,275.45 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 49,275.45 บาท เซอรวิส จํากัด 49,275.45 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

1/2561

24/10/2561

26,542.85 บาท

8,840 บาท
35,000 บาท

15,000 บาท

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 8,840 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

27/11/2560

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

44 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 6
และชั้น 8 อาคาร 5 กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
45 จางเดินสายและติดตั้งจุด Lan จุดปลั๊ก จุดโทรศัพท
และอุปกรณกระจายสัญญาณระบบเครือขาย
ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 6
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
46 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

47 จางทําปายแผนทองเหลืองกองยุทธศาสตรและแผนงาน
และผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(4)

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

780,768 บาท

780,768 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
780,768 บาท
65,064 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

2/2561

24/10/2560

498,513 บาท

498,513 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคน ดู เน็ทเวิรค จํากัด
498,513 บาท

บริษัท แคน ดู เน็ทเวิรค จํากัด
498,513 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 47/2561

6/11/2560

5,382.10 บาท

5,382.10 บาท

27/11/2561

1,872.50 บาท

บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
5,382.10 บาท
หางหุนสวนจํากัด ปยะโฆษณา
1,872.50 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 75/2561

1,872.50 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
5,382.10 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปยะโฆษณา
1,872.50 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

1/12/2560

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล

10
11
12
13
14
15

จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

16
17
18
19

จางเหมาบริการดําเนินงานบริการงานดานจัดเลี้ยงประชุม

จางเหมาบริการดําเนินงานดานสนับสนุนการประชุม
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูล
สําหรับผูบริหาร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน

จางเหมาบริการดําเนินงานดานการจัดทําหลักสูตร
แผนการเรียนการสอนและการประสานงาน
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข

20 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนานโยบายดานสุขภาพ
21 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานติดตามนโยบายสุขภาพ

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง (บาท)
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(4)

(5)

(6)

144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภูชิต ศรีภุมมา 144,000 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุย 144,000 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 145,944 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 138,996 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 144,000 บาท
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 191,700 บาท
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 180,000 บาท
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 180,000 บาท
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 180,000บาท

นายภูชิต ศรีภุมมา 12,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายประเสริฐ หมัดจุย 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นายรัชพล ศรีตะลา 12,162 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวจริญญา สุรแสง 11,583 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 12,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 15,783 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 15,000 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 14,280 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 15,000บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

11/2561
9/2561
13/2561
5/2561
12/2561
15/2561
14/2561
4/2561
16/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 190,800 บาท
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 216,000 บาท
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 246,000 บาท
นายปญญภัทร ตายเทศ 222,000 บาท
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 201,276 บาท
นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาท

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 14,945 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2561
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 18,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 6/2561
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 20,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 8/2561
นายปญญภัทร ตายเทศ 18,500 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 7/2561
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 16,773 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2561
นายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

208,992 บาท

208,992 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 208,992 บาท นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 17,416 บ เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2561

17 ต.ค. 60

180,000 บาท

180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุหัชชา รักษสังข 180,000 บาท

นางสาวสุหัชชา รักษสังข 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชัย มาลีหอม 191,700 บาท

นายอภิชัย มาลีหอม 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 191,700 บาท นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 15,975 บาเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 28/2561

17 ต.ค. 60

190,800 บาท
180,000บาท

190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 190,800 บาท นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 15,900 บาทเปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2561
180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน เล็กเจริญ 180,000 บาท
นายปยวัฒน เล็กเจริญ 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

(10)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

22 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
23 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนาระบบงาน
โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ
24 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบันทึกขอมูล
25 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานสนับสนุนวิชาการ
26 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบริหารจัดการระบบ
ขอมูลยุทธศาสตรดานสุขภาพ
27 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบาย
28 จางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ดานงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
29 เชาหองประชุมและเครื่อง LCD โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปกลไกการดําเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข (Reteat)
30 จางเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
31 เชาระบบอินเตอรเน็ตและเชาหองประชุมยอยพรอม
LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บริหารยุทธศาสตร ดานสุขภาพและตัวชี้วัด (Strategic
Management System: SMS) มุงสูผลสัมฤทธิ์
32 จางเหมาถายเอกสารพรอมพนักงานประจําเครื่อง
อาคาร 6 ชั้น 4 และ อาคาร 5 ชั้น 8
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
33 เชาหองประชุมและเครื่อง LCD โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปกลไกการดําเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข (Reteat)

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง (บาท)
(บาท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(6)

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

191,700 บาท

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 191,700 บาท

นายเฉลิมพล จันทะบาล 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 30/2561

210,384 บาท

210,384 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิพร คงทรัพย 210,384 บาท

นางสาวศศิพร คงทรัพย 17,110 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 33/2561

17 ต.ค. 60

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

160,596 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท ฉิมมงคล 160,596 บาท
190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 190,800 บาท
190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทรตรี 190,800 บาท

นายอานนท ฉิมมงคล 13,383 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 31/2561
นายณัฐชัยอัมพร 15,900 บาท
นางสาวศุภานัน จันทรตรี 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 32/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

180,000 บาท
180,000 บาท

180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 180,000 บาทนางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 15,000เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2561
180,000 บาท วิธเี ฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย 180,000 บาท
นายวศิน ตากภิรมย 15,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

20,000 บาท

20,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเกรซ อัมพวา จํากัด
20,000 บาท

บริษัท เดอะเกรซ อัมพวา จํากัด

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 110/2561

9/1/2561

20,000 บาท

420,000 บาท

420,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
420,000 บาท

บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

75,000 บาท

75,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด
(มหาชน) 75,000 บาท

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด
(มหาชน) 75,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 105/2561

1,260,000 บาท 1,260,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,260,000 บาท

บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 54,094.60 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

20,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเกรซ อัมพวา จํากัด
20,000 บาท

บริษัท เดอะเกรซ อัมพวา จํากัด
20,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 110/2561

20,000 บาท

17 ต.ค. 60

3/2561

1/2561

17/10/2561

3/1/2561

24/10/2561

9/1/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลําดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่
จ
า
งจั
ด
ทํ
า
เว็
บ
ไซต
ห
น
ว
ยประสานความร
ว
มมื
อ
ด
า
น
20,000
บาท
20,000
บาท
วิ
ธ
เ
ี
ฉพาะเจาะจง
นายฐิ
ต
ศั
ก
ดิ
์
บุ
ญไทย
34
20,000 บาท
สาธารณสุขระหวางกระทรวงสาธารณสุขและศูนยปองกัน
และควบคุมโรคแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
(MoPH-TUC)
35 จางพิมพหนังสือแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
190,000 บาท 190,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด
190,000 บาท
(ดานสาธารณสุข) พ.ศ.2560-2579 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)

แบบ สขร. 1

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายฐิตศักดิ์ บุญไทย
20,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 79/2561 29/11/2560

บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด
190,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 107/2561

4/1/2561

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล

144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริการงานดานจัดเลี้ยงประชุม 138,996 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานสนับสนุนการประชุม 144,000 บาท
191,700 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ 180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูล 180,000 บาท
สําหรับผูบริหาร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน 190,800 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 216,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 246,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 222,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน 201,276 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานการจัดทําหลักสูตร 180,000 บาท
แผนการเรียนการสอนและการประสานงาน
208,992 บาท
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
180,000 บาท
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
191,700 บาท
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
191,700 บาท
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนานโยบายดานสุขภา 190,800 บาท
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานติดตามนโยบายสุขภาพ 180,000บาท

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(5)

(6)

144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภูชิต ศรีภุมมา 144,000 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุย 144,000 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 145,944 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 138,996 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 144,000 บาท
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 191,700 บาท
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 180,000 บาท
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 180,000 บาท
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 180,000บาท

นายภูชิต ศรีภุมมา 12,000 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุย 12,000 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 12,162 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 12,000 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 12,000 บาท
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 15,975 บาท
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 15,000 บาท
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 15,000 บาท
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 15,000บาท

11/2561
9/2561
13/2561
5/2561
12/2561
15/2561
14/2561
4/2561
16/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 190,800 บาท
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 216,000 บาท
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 246,000 บาท
นายปญญภัทร ตายเทศ 222,000 บาท
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 201,276 บาท
นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาท

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 15,900 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2561
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 18,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 6/2561
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 20,500 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 8/2561
นายปญญภัทร ตายเทศ 18,500 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 7/2561
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 8,386.50 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2561
นายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

208,992 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 208,992 บาท นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 17,416 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2561

17 ต.ค. 60

180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุหัชชา รักษสังข 180,000 บาท

นางสาวสุหัชชา รักษสังข 14,820 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชัย มาลีหอม 191,700 บาท

นายอภิชัย มาลีหอม 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 191,700 บาท นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 28/2561

17 ต.ค. 60

190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 190,800 บาท
180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน เล็กเจริญ 180,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

(10)

นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562
นายปยวัฒน เล็กเจริญ 15,000 บาท

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

22 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
23 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบันทึกขอมูล
24 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานสนับสนุนวิชาการ
25 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบริหารจัดการระบบ
ขอมูลยุทธศาสตรดานสุขภาพ
26 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบ
27 จางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ดานงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
28 จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
29 จางถายเอกสารประกอบการประชุม
30
31
32
33
34
35

36
37

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(9)

(10)

191,700 บาท

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 191,700 บาท

นายเฉลิมพล จันทะบาล 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 30/2561

160,596 บาท
190,800 บาท
190,800 บาท

160,596 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท ฉิมมงคล 160,596 บาท
190,800 บาท วิธเี ฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 190,800 บาท
190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทรตรี 190,800 บาท

นายอานนท ฉิมมงคล 13,383 บาท
นายณัฐชัยอัมพร 15,900 บาท
นางสาวศุภานัน จันทรตรี 15,900 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 31/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 32/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

180,000 บาท
180,000 บาท

180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 180,000 บาทนางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 15,000 บ เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2561
180,000 บาท วิธเี ฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย 180,000 บาท
นายวศิน ตากภิรมย 15,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

96,000 บาท 96,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสถิต บุญปลีก 96,000 บาท
1,326.80 บาท 1,326.80 บาท วิธเี ฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,326.80 บาท
จางถายเอกสารประกอบการประชุม
1,160.95 บาท 1,160.95 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,160.95 บาท
เชาหองประชุม พรอมเครื่องเสียงและ
4,000 บาท
4,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นาน บูติค โฮเทล
เครื่องฉายวีดีทัศน
แอนด รีสอรท 4,000 บาท
เชารถยนตตามสัญญาฯ
69,956.60 บาท 69,956.60 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
69,956.60 บาท
จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานฯ 65,064 บาท 65,064 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมนเนจเมนท แอนด
เซอรวิสเซส จํากัด 65,064 บาท
ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศพรอมพนักงานขับรถ 15,600 บาท 15,600 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นานบีพีทัวร 15,600 บาท
จางเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
35,000 บาท 35,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
และระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกองยุทธศาสตร
35,000 บาท
และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จางเหมาบริการถายเอกสารของกองยุทธศาสตร 32,907.35 บาท 32,907.35 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 32,907.35 บาท
และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 และอาคาร 5 ชั้น 8
จางเดินสายระบบ LAN NETWORK ระบบปลั๊ก AC 4,494 บาท
4,494 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซลารเมด จํากัด 4,494 บาท
และระบบโทรศัทพ

17 ต.ค. 60

นายสถิต บุญปลีก 12,000 บาท
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,326.80 บาท
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,160.95 บาท
หางหุนสวนจํากัด นาน บูติค โฮเทล
แอนด รีสอรท 4,000 บาท
บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
69,956.60 บาท
บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมนเนจเมนท แอนด
เซอรวิสเซส จํากัด 65,064 บาท
นานบีพีทัวร 15,600 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 113/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

29 ม.ค. 61
5 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

13 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

27 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

2 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

5 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

3/2561

27 ก.พ. 61
17 ต.ค. 61

บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 32,907.35 บาท
บริษัท โซลารเมด จํากัด 4,494 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

1/2561

24 ต.ค. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

19 ก.พ. 61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

38 จางซอมเครื่องปรับอากาศ

12,305 บาท

39 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 42 รายการ

498,941 บาท

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 84 รายการ
41 จางซอมเครื่องพิมพ

124,385.27 บาท
1,979.50 บาท

42 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ
43 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

74,900 บาท
2,578.70 บาท

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

12,305 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. เจ. ดับบลิว.
เอนจิเนียริ่ง 12,305 บาท
498,941 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กัลยาภัณฑ 2560 จํากัด
498,941 บาท
124,385.27 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 124,385.27 บาท
1,979.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
1,979.50 บาท
วิ
ธ
เ
ี
ฉพาะเจาะจง
74,900 บาท
บริษัท ซีโอแอล จํากัด 74,900 บาท
วิ
ธ
เ
ี
ฉพาะเจาะจง
บริ
ษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
2,578.70 บาท
2,578.70 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

หางหุนสวนจํากัด เอส. เจ. ดับบลิว.
เอนจิเนียริ่ง 12,305 บาท
บริษัท กัลยาภัณฑ 2560 จํากัด
498,941 บาท
บริษัท ซีโอแอล จํากัด 124,385.27 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
1,979.50 บาท
บริษัท ซีโอแอล จํากัด 74,900 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
2,578.70 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

(10)
19 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 118/2561

2 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 115/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

30 ม.ค. 61
20 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 121/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

8 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)

(4)

144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริการงานดานจัดเลี้ยงประชุม 138,996 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานสนับสนุนการประชุม 144,000 บาท
191,700 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูล 180,000 บาท
สําหรับผูบริหาร
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน 190,800 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 216,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 246,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 222,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน 201,276 บาท
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานการจัดทําหลักสูตร
แผนการเรียนการสอนและการประสานงาน
208,992 บาท
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
180,000 บาท
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
191,700 บาท
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
191,700 บาท
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานพัฒนานโยบายดานสุขภาพ 190,800 บาท
180,000บาท
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานติดตามนโยบายสุขภาพ

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(5)

(6)

144,000 บาท
144,000 บาท
145,944 บาท
138,996 บาท
144,000 บาท
191,700 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภูชิต ศรีภุมมา 144,000 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุย 144,000 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 145,944 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 138,996 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 144,000 บาท
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 191,700 บาท
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 180,000 บาท
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 180,000 บาท
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 180,000บาท

นายภูชิต ศรีภุมมา 12,000 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุย 12,000 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 12,162 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 12,000 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 12,000 บาท
นางสาวสุมาลี ผูกพันธ 15,975 บาท
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 15,000 บาท
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 15,000 บาท
นางสาวนุชอนงค ดีทองออน 15,000บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

11/2561
9/2561
13/2561
5/2561
12/2561
15/2561
14/2561
4/2561
16/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

190,800 บาท
216,000 บาท
246,000 บาท
222,000 บาท
201,276 บาท
180,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 190,800 บาท
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 216,000 บาท
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 246,000 บาท
นายปญญภัทร ตายเทศ 222,000 บาท
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 201,276 บาท
นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาท

นายอิทธิพล ปติสิริกุล 15,900 บาท
นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 18,000 บาท
นางสาวมยุรี ดํารงชาติ 20,500 บาท
นายปญญภัทร ตายเทศ 18,500 บาท
นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา 8,386.50 บาท
นายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 6/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 8/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 7/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

208,992 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 208,992 บาท นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม 17,416 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2561

17 ต.ค. 60

180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุหัชชา รักษสังข 180,000 บาท

นางสาวสุหัชชา รักษสังข 14,820 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชัย มาลีหอม 191,700 บาท

นายอภิชัย มาลีหอม 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2561

17 ต.ค. 60

191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 191,700 บาท นายสุรเดช ตีรวัฒนาประภา 15,975 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 28/2561

17 ต.ค. 60

190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 190,800 บาท
180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน เล็กเจริญ 180,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

(10)

นางสาวรัชนก พิมพสะอาด 15,900 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562
นายปยวัฒน เล็กเจริญ 15,000 บาท

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)

22 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
23 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบันทึกขอมูล
24 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานสนับสนุนวิชาการ
25 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบริหารจัดการระบบ
ขอมูลยุทธศาสตรดานสุขภาพ
26 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบาย
27 จางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ดานงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
28 จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
29 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานวิเคราะหและ
จัดทําแผนงบประมาณ ดานสาธารณสุข
30 จางถายเอกสารประกอบการประชุม
31 จางเหมาเรียบเรียงและจัดทําเนื้อหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (e-Book) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปฏิรูปกลไกการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุข
(Retreat) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
32 จางถายเอกสารประกอบการประชุม

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(10)

191,700 บาท 191,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 191,700 บาท

นายเฉลิมพล จันทะบาล 15,975 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 30/2561

160,596 บาท 160,596 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท ฉิมมงคล 160,596 บาท
190,800 บาท 190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 190,800 บาท
190,800 บาท 190,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทรตรี 190,800 บาท

นายอานนท ฉิมมงคล 13,383 บาท
นายณัฐชัยอัมพร 15,900 บาท
นางสาวศุภานัน จันทรตรี 15,900 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 31/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 32/2561

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

180,000 บาท 180,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 180,000 บาทนางสาวศรัณยธร เพชรไพจิตรเจริญ 15,000 บา เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2561
180,000 บาท 180,000 บาท วิธเี ฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย 180,000 บาท
นายวศิน ตากภิรมย 15,000 บาท

17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60

96,000 บาท 96,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสถิต บุญปลีก 96,000 บาท
105,000 บาท 105,000 บาท วิธเี ฉพาะเจาะจง นางสาวนพัชกร อังคะนิจ 105,000 บาท

นายสถิต บุญปลีก 12,000 บาท
นางสาวนพัชกร อังคะนิจ 15,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 113/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 129/2561

29 ม.ค. 61
20 ก.พ. 61

1,257.25 บาท 1,257.25 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,257.25 บาท
56,000 บาท 56,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศรีสวาง

บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,257.25 บาท
นางสาวจรัญญา ศรีสวาง 56,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

1,160.95 บาท 1,160.95 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,160.95 บาท
29,099.70 บาท 29,099.70บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 29,099.70 บาท

บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 1,160.95 บาท
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 29,099.70 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

1/2561

24 ต.ค. 61

35,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
35,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

3/2561

17 ต.ค. 61

33 จางเหมาถายเอกสารพรอมพนักงานประจําเครื่อง
อาคาร 6 ชั้น 4 และ อาคาร 5 ชั้น 8
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
35,000 บาท
34 จางเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกองยุทธศาสตร
และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

17 ต.ค. 60

2 มี.ค. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 112/2561

12 ม.ค. 61

7 มี.ค. 61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)

(4)

35 จางเหมาเดินสายสัญญาณภาพพรอมอุปกรณ

15,000 บาท

36 จางเหมารถตูสวนบุคคลปรับอากาศ
37 จางเหมารถตูสวนบุคคลปรับอากาศ
38 จางถายเอกสารประกอบการประชุม

7,000 บาท
15,000 บาท
5,992 บาท

39 จางซอมแซมชุดแผงควบคุมไฟฟา หองประชุม 2
กองยุทธศาสตรและแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6
40 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง

9,202 บาท

41 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 11 เครื่อง
42 จางทําแผนปายชื่อทองเหลืองและรางใสปายชื่อ
43 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 5 เครื่อง
44 จางทําแผนปายชื่อทองเหลืองและรางใสปายชื่อ
45 มอบรถเชาตามสัญญาฯ

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

15,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
15,000 บาท
7,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย อัศวภูมิ 7,000 บาท
15,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย อัศวภูมิ 15,000 บาท
5,992 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 5,992 บาท
9,202 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซลารเมด จํากัด 9,202 บาท

2,578.70 บาท 2,578.70 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
2,578.70 บาท
วิ
ธ
เ
ี
ฉพาะเจาะจง
บริ
ษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
32,196.30 บาท 32,196.30 บาท
32,196.30 บาท
535 บาท
536 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปยะโฆษณา 536 บาท
24,449.50 บาท 24,449.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
24,449.50 บาท
2,354 บาท
2,354 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปยะโฆษณา 2,354 บาท
59,956.60 บาท 59,956.60 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
59,956.60 บาท
65,064 บาท 65,064 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
65,064 บาท

46 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 6
และชั้น 8 อาคาร 5 กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
140,000 บาท 140,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิตศักดิ์ บุญไทย
47 จางวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อ
140,000 บาท
การบริหารตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขฯ
48 จางเหมารถตูสวนบุคคลปรับอากาศ
15,000 บาท 15,000 บาท วิธเี ฉพาะเจาะจง นายธัชชัย ชัยมงคล 15,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
15,000 บาท
น.ส.ลัดดาวัลย อัศวภูมิ 7,000 บาท
น.ส.ลัดดาวัลย อัศวภูมิ 15,000 บาท
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด
เซอรวิส จํากัด 5,992 บาท
บริษัท โซลารเมด จํากัด 9,202 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
2,578.70 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
32,196.30 บาท
หางหุนสวนจํากัด ปยะโฆษณา 536 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
24,449.50 บาท
หางหุนสวนจํากัด ปยะโฆษณา 2,354 บาท
บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
59,956.60 บาท
บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จํากัด
65,064 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 134/2561

(10)
22 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 141/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 145/2561
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 139/2561

26 ก.พ. 61
16 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 130/2561

20 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

5 มี.ค. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 120/2561

6 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 126/2561

23 มี.ค. 61
20 ก.พ. 61

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

2/2558

23 มี.ค. 61
14 พ.ย. 58

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

2/2561

24/10/2560

นายฐิตศักดิ์ บุญไทย
140,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 84/2561

30 พ.ย. 61

นายธัชชัย ชัยมงคล 15,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 132/2561

21 ก.พ. 61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

49 จางพิมพหนังสือแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(ดานสาธารณสุข) พ.ศ.2560-2579 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

171,200 บาท 171,200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด
171,200 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด
171,200 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 136/2561

(10)
26/2/2561

