แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2563
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน ตุลำคม 2562
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

รำคำกลำง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง (MPLS)

475,080

475,080

เฉพาะเจาะจง

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

475,080

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

475,080

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.001/2563 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2562

2

เช่าบริการ Cloud Server สาหรับ
เว็บไซต์สถาบัน

372,360

372,360

เฉพาะเจาะจง

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

372,360

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

372,360

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.002/2563 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2562

3

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัตงิ าน
ตาแหน่งนักวิชาการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพ
และความปลอดภัยฯ

480,000

480,000

เฉพาะเจาะจง

นางชนกพรรณ ดิลกโกมล

480,000

นางชนกพรรณ ดิลกโกมล

480,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.005/2563 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2562

4

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัตงิ าน
ตาแหน่งผู้ประสานงานโครงการ
พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยฯ

216,000

216,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรทอง

216,000

นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรทอง

216,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.006/2563 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2562

5

เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง (MPLS)

450,000

450,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเพน ซอร์ส
เทคโนโลยี จากัด

450,000

บริษัทโอเพน ซอร์ส
เทคโนโลยี จากัด

450,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.003/2563 ลงวันที่
8 ตุลาคม 2562

6

จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการ
บัญชี การงบระมาณและพัสดุ

480,000

480,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจันทิมา ศศิวงศ์ภักดี

480,000

นางสาวจันทิมา ศศิวงศ์ภักดี

480,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.013/2563 ลงวันที่
8 ตุลาคม 2562

7

จ้างบริการดูแล ตรวจสอบ และ
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

168,460.80

168,460.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัทไทม์ แอร์ เซอร์วิส
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

168,460.80

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.017/2563 ลงวันที่
9 ตุลาคม 2562

8

จ้างเหมาทาความสะอาดสานักงาน

359,520

359,520

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มารีน ยูนิคลีน จากัด

359,520

บริษัท มารีน ยูนิคลีน จากัด

359,520

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.008/2563 ลงวันที่
11 ตุลาคม 2562

9

จ้างผู้เชี่ยวชาญและสังเคราะห์
รายงานข้อมูลระบบ NRLS

480,000

480,000

เฉพาะเจาะจง

นางศิริลักษณ์ โพธิกุล

480,000

นางศิริลักษณ์ โพธิกุล

480,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.014/2563 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2562

168,460.80

บริษัทไทม์ แอร์ เซอร์วิส
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2563
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน ตุลำคม 2562
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

รำคำกลำง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
(2)

(3)

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

(4)

(5)

(6)

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

10

จ้างบริการงานขับรถยนต์

186,000

186,000

เฉพาะเจาะจง

นายจีรพล กิจนิเทศ

186,000

นายจีรพล กิจนิเทศ

186,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.009/2563 ลงวันที่
17 ตุลาคม 2562

11

จ้างบริการงานขับรถยนต์

186,000

186,000

เฉพาะเจาะจง

นายชูเกียรติ ทองสวัสดิ์

186,000

นายชูเกียรติ ทองสวัสดิ์

186,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.010/2563 ลงวันที่
17 ตุลาคม 2562

12

จ้างบริการงานขับรถยนต์

186,000

186,000

เฉพาะเจาะจง

นายไพศาล ชูกาลัง

186,000

นายไพศาล ชูกาลัง

186,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.011/2563 ลงวันที่
17 ตุลาคม 2562

13

จ้างเหมาบริการแม่บ้านให้บริการ
ความเรียบร้อยภายในสถาบัน

185,100

185,100

เฉพาะเจาะจง

นางคาม้วน ศรีสกุล

185,100

นางคาม้วน ศรีสกุล

185,100

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.012/2563 ลงวันที่
17 ตุลาคม 2562

14

ซื้อประกันอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย (Firewall)

217,210

217,210

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

217,210

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

217,210

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62100008 ลงวันที่ 22 ตุลาคม
2562

15

ซื้อประกันอุปกรณ์สารองไฟฟ้าห้อง
เครือข่าย

94,695

94,695

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

94,695

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

94,695

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62100014 ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2562

16

ต่ออายุ Domain และเช่าพื้นที่
สาหรับเว็บไซต์ haregister.com

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์

18,000

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์

18,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62100015 ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2562

17

จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

454,750

454,750

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

454,750

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

454,750

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62100019 ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2562

