แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2562
(ชื่อหน่วยงำน) สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน มีนำคม 2562
ลำดับที่

(2)

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

(6)

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

1

จ้างเหมาดูแลบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร
(Government ERP)

706,200

706,200

เฉพาะเจาะจง

บริษัทเคพิส จากัด

706,200

บริษัทเคพิส จากัด

706,200

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.029/2562
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

2

288,900

288,900

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

288,900

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

288,900

3

จ้างพิมพ์หนังสือ HA Update
2019
ซื้อวัสดุสานักงาน

30,430.80

30,430.80

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

30,430.80

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

30,430.80

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030001 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2562
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030003 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2562

4

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

24,610

24,610

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

24,610

บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

24,610

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030004 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2562

5

จ้างปรับปรุงระบบงานบริหาร
จัดการความรู้งานประชุม
ฟอรั่ม

61,899.50

61,899.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอไจล์ แร็พ จากัด

61,899.50

บริษัท เอไจล์ แร็พ จากัด

61,899.50

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030005 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2562

6

จ้างปรับปรุงระบบงาน
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

18,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030006 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2562

จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ/
อุปกรณ์ งานประชุมวิชาการ
ประจาปีครั้งที่ 20

35,000

35,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์ โดยนางสาวภทร มี
สุวรรณ
นางสาวมัฑวลี การพันธ์

18,000

7

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์ โดยนางสาวภทร มี
สุวรรณ
นางสาวมัฑวลี การพันธ์

35,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030007 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2562

8

เช่ารถตูโ้ ดยสารส่วนกลาง
จานวน 2 คัน
เช่าวิทยุสื่อสาร Walkky
Talkky
จ้างเหมาจัดทาชุดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ 2P Safety

3,048,000

3,798,000

e-bidding

3,048,000

4,280

4,280

เฉพาะเจาะจง

319,930

319,930

เฉพาะเจาะจง

บริษัทนครชัยศรี ฮอนด้า ออ
โตโมบิล จากัด
บริษัท บี เจ วอล์คกี้ ทอล์คกี้
จากัด
บริษัท พรอสเพอรัสพลัส
จากัด

9
10

35,000

4,280
319,930

บริษัทนครชัยศรี ฮอนด้า ออ
โตโมบิล จากัด
บริษัท บี เจ วอล์คกี้ ทอล์คกี้
จากัด
บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จากัด

3,048,000
4,280
319,930

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.030/2562
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030008 ลงวันที่ 6
มีนาคม 2562
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030009 ลงวันที่ 7
มีนาคม 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2562
(ชื่อหน่วยงำน) สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน มีนำคม 2562
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

(6)

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

(2)

(3)

11

ซื้อวัสดุสานักงาน

52,525

52,525

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซ์ซิมมูฟวิ่ง จากัด

52,525

บริษัท เอ็กซ์ซิมมูฟวิ่ง จากัด

52,525

12

เช่าสิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Adobe
Creative Cloud

44,833

44,833

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

44,833

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

44,833

13

จ้างทาตรายาง

12,080

12,080

เฉพาะเจาะจง

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

12,080

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

12,080

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030010 ลงวันที่ 7
มีนาคม 2562
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030011 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2562
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62030012 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2562

