แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ตุลาคม 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

จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาบริการดําเนินงานดานขับรถยนต
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล
จางเหมาเอกชนดําเนินงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล

151,776 บาท
152,496 บาท
144,000 บาท
153,828 บาท
170,076 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริการงานดานจัดเลี้ยงประชุม 148,032 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานสนับสนุนการประชุม 144,000 บาท
202,056 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
191,700 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการการเงิน
190,620 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานบริหารจัดการงานพัสดุ
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการ
ขอมูลสําหรับผูบริหาร
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานบริหารจัดการ
ขอมูลสําหรับผูบริหาร
202,056 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 240,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิชาการคอมพิวเตอร 240,000 บาท
190,620 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
180,000 บาท
จางเหมาบริการดําเนินงานดานพัฒนานโยบาย
ดานสุขภาพ
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานสนับสนุนวิชาการ
202,056 บาท
จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานบริหารจัดการระบบ 203,208 บาท
ขอมูลยุทธศาสตรดานสุขภาพ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

(5)

(6)

151,776 บาท
152,496 บาท
144,000 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
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

(8)

นายภูชิต ศรีภุมมา 12,708 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุย 12,648 บาท
นายสถิต บุญปลีก 12,000 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 12,819 บาท
นายอานนท ฉิมมงคล 14,173 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 12,336 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 12,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

3/2562
2/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
10/2562
11/2562
9/2562
12/2562

(10)

202,056 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุมาลี โชคดีวัฒนเจริญ 202,056 บาท นางสาวสุมาลี โชคดีวัฒนเจริญ 16,432 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 191,700 บาท นางสาวสุดาทิพย เนตรพวง 15,399 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวกรองมาศ นาคะปน 190,620 บาท นางสาวกรองมาศ นาคะปน 15,885 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
นางสาวจรรยมณฑน ตั้งวิบูลยสวัสดิ์
นางสาวจรรยมณฑน ตั้งวิบูลยสวัสดิ์
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
180,000บาท
15,000บาท
เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคณธา โกวิทเสถียรชัย
นางสาวสุคณธา โกวิทเสถียรชัย
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด
180,000บาท
15,000บาท
เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล ปติสิริกุล 190,800 บาท
นายอิทธิพล ปติสิริกุล 16,838 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

240,000 บาท
240,000 บาท
190,620 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 240,000 บาท
เฉพาะเจาะจง นายธชา ศรีนวลขาว 240,000 บาท
เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน เล็กเจริญ 190,620 บาท

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 20,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 15/2562
นายธชา ศรีนวลขาว 20,000 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 16/2562
นายปยวัฒน เล็กเจริญ 15,885 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 24/2562

16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

180,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา ศรีพล 180,000 บาท

นางสาวรุงนภา ศรีพล 15,000บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 25/2562

16 ต.ค. 61

180,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นายสรวิศ ดาลุนสิม 180,000 บาท

นายสรวิศ ดาลุนสิม 15,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 17/2562

16 ต.ค. 61

202,056 บาท
203,208 บาท

เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย อัมพร 202,056 บาท
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 21/2562
นายณัฐชัยอัมพร 16838 บาท
เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภานัน จันทรตรี 203,208 บาท นางสาวศุภานัน จันทรตรี 16,934 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 23/2562

16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

180,000 บาท

นายภูชิต ศรีภุมมา 151,776 บาท
นายประเสริฐ หมัดจุย 152,496 บาท
นายสถิต บุญปลีก 144,000 บาท
นายรัชพล ศรีตะลา 153,828 บาท
นายอานนท ฉิมมงคล 170,076 บาท
นางสาวจริญญา สุรแสง 148,032 บาท
นางสาวธัญญา ทวีวงศ 144,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

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

13/2562

16 ต.ค. 61

14/2562

16 ต.ค. 61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)

(2)

(3)

(4)

21 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานสาธารณสุข
ชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
22 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานงานประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ
23 จางเหมาเอกชนดําเนินงานดานติดตามนโยบายสุขภาพ
24 จางเหมาบริการดําเนินงานดานพัฒนานโยบาย
ดานสุขภาพ
25 จางเหมาบริการดําเนินงานดานพัฒนานโยบาย
ดานสุขภาพ
26 ซื้อหนังสือพิมพ
27 ซื้อน้ําดื่ม
28 จางเหมาบริการถายเอกสารของกองยุทธศาสตร
และแผนงน อาคาร 6 ชั้น 4
29 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานฯ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราคากลาง
(บาท)

(5)

วิธีซื้อหรือจาง

(6)

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

(7)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

(8)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 22/2562

(10)

190,620 บาท

190,620 บาท

เฉพาะเจาะจง นายวศิน ตากภิรมย 190,620 บาท

นายวศิน ตากภิรมย 15,885 บาท

203,016 บาท

203,016 บาท

เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล จันทะบาล 203,016 บาท

นายเฉลิมพล จันทะบาล 16,918 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 19/2562

16 ต.ค. 61

180,000 บาท
180,000 บาท

180,000 บาท
180,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ 180,000 บาท นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 20/2562
เฉพาะเจาะจง นางสาวมนทิรา เกิดสิน 180,000 บาท นางสาวมนทิรา เกิดสิน 15,000 บาท เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 1/2562

16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

180,000 บาท

180,000 บาท

เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง 180,000 บาท

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง 15,000 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 18/2562

16 ต.ค. 61

11,070 บาท
36,000 บาท
499,500 บาท

11,070 บาท
36,000 บาท
499,500 บาท

25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61

750,096 บาท

รานอรพิน บุญวงษ 945 บาท
รานยอดน้ําดื่ม 2,640 บาท
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด เซอรวิส
จํากัด 28,403.55 บาท
บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมนเนจเมนท แอนด
เซอรวิสเซส จํากัด 62,508 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 26/2562
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 27/2562
เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด 29/2562

750,096 บาท

เฉพาะเจาะจง รานอรพิน บุญวงษ 11,070 บาท
เฉพาะเจาะจง รานยอดน้ําดื่ม 36,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด
499,500 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมนเนจเมนท แอนด
เซอรวิสเซส จํากัด 750,096 บาท

เปนราคามาตรฐานต่ําที่สุด

31 ต.ค. 61

2/2562

16 ต.ค. 61

