แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2563
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน พฤศจิกำยน 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)

1

ซื้อวัสดุสำนักงำน

281,219.54

281,219.54

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอเป็กซ์.
โอเอ ซัพพลำย

281,219.54

2

ซื้อวัสดุสำนักงำน

23,112

23,112

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์
จำกัด (มหำชน)

23,112

3

ซื้อวัสดุสำนักงำน

50,290

50,290

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลำย

4

ซื้อวัสดุสำนักงำน

135,826.87

135,826.87

เฉพำะเจำะจง

5

ซื้อสิทธิ์กำรใช้งำน Microsoft
Office 365

450,651.90

450,651.90

6

จ้ำงจัดทำโปรแกรมระบบ
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

300,000

7

อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Switch)

8

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอเป็กซ์.
โอเอ ซัพพลำย

281,219.54

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110001 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน
2562

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์
จำกัด (มหำชน)

23,112

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110002 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน
2562

50,290

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลำย

50,290

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110003 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน
2562

เค แอล เอส เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลำย

135,826.87

เค แอล เอส เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลำย

135,826.87

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110004 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน
2562

เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอำท์
ซอร์สซิ่ง จำกัด

450,651.90

บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอำท์
ซอร์สซิ่ง จำกัด

450,651.90

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110006 ลงวันที่ 11
พฤศจิกำยน 2562

300,000

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ เดอะโซ
คอลล์

300,000

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ เดอะโซ
คอลล์

300,000

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก สัญญำเลขที่ สรพ.018/2563 ลงวันที่
15 พฤศจิกำยน 2562

140,170

140,170

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จำกัด

140,170

บริษัท สยำมอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จำกัด

140,170

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110007 ลงวันที่ 16
พฤศจิกำยน 2562

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำย (NAS Storage)

154,080

154,080

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จำกัด

154,080

บริษัท สยำมอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จำกัด

154,080

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110008 ลงวันที่ 16
พฤศจิกำยน 2562

9

ซื้อระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย
(Wireless) พร้อมติดตัง้

292,110

292,110

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จำกัด

292,110

บริษัท สยำมอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จำกัด

292,110

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110009 ลงวันที่ 16
พฤศจิกำยน 2562

10

จ้ำงเหมำบริกำรสำนักงำนสอบ
บัญชี ประจำปีงบประมำณ 2562

190,000

190,000

เฉพำะเจำะจง

บริษัท สำนักงำนสำมสิบสี่
ออดิต จำกัด

190,000

บริษัท สำนักงำนสำมสิบสี่
ออดิต จำกัด

190,000

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก PO62110011 ลงวันที่ 18
พฤศจิกำยน 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2563
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน พฤศจิกำยน 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

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(4)

(5)

(6)

276,060

276,060

เฉพำะเจำะจง

บริษัทซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น
จำกัด

276,060

บริษัทซีเอชที คอร์เปอร์เรชั่น
จำกัด

276,060

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก สัญญำเลขที่ สรพ.019/2563 ลงวันที่
29 พฤศจิกำยน 2562

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

11

จ้ำงเหมำดูแลบำรุงรักษำ และ
สนับสนุนโรงพยำบำลในกำรใช้
งำนระบบกำรสำรวจวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัยของโรงพยำบำล
ออนไลน์ (Hospital Safety
Culture Survey)

12

เช่ำบริกำร Cloud Server สำหรับ
ระบบงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้
งำนประชุมวิชำกำร
(Forumhai.com)

119,155.20

119,155.20

เฉพำะเจำะจง

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหำชน)

119,155.20

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหำชน)

119,155.20

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก สัญญำเลขที่ สรพ.020/2563 ลงวันที่
29 พฤศจิกำยน 2562

13

เช่ำบริกำรระบบ Cloud Service

481,500

481,500

เฉพำะเจำะจง

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหำชน)

481,500

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหำชน)

481,500

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือก สัญญำเลขที่ สรพ.021/2563 ลงวันที่
29 พฤศจิกำยน 2562

