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

