แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2562
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน กันยำยน 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

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(ลูกบอลนวดมือ)

49,000

49,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

49,000

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

49,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62090001 ลงวันที่ 4
กันยายน 2562

2

จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปภัสรา วรรณทอง

10,000

นางสาวปภัสรา วรรณทอง

10,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62090002 ลงวันที่ 4
กันยายน 2562

3

จ้างเหมาจัดงานประชุมและ
จัดกิจกรรมงานวันแห่งความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากรสาธารณสุข

497,550

497,550

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส
จากัด

497,550

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

497,550

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62090003 ลงวันที่ 5
กันยายน 2562

4

จ้างเหมาบริการปรับปรุง
ระบบงานบริหารจัดการ
ความรู้งานประชุมฟอรั่ม
(Forumhai.com)

480,000

480,000

เฉพาะเจาะจง

นายมรกต อินทร์คา

480,000

นายมรกต อินทร์คา

480,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.036/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

5

จ้างทาเว็ปไซต์สื่อสารและรับ
ฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน

300,000

300,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัทไอเดียดอท โซลูชั่นส์
จากัด

300,000

บริษัทไอเดียดอท โซลูชั่นส์
จากัด

300,000

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.037/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

6

จ้างเหมาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การประชุม
และกิจกรรมงานวันความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย และ
บุคลากรสาธารณสุข

248,240

248,240

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทัฟครีเอชั่น จากัด

248,240

บริษัท ทัฟครีเอชั่น จากัด

248,240

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62090004 ลงวันที่ 11
กันยายน 2562

7

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,793

4,793

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มหาจักร แอร์
คอนดิชั่นเนอร์ส จากัด

4,793

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62090005 ลงวันที่ 18
กันยายน 2562

4,793

บริษัท มหาจักร แอร์
คอนดิชั่นเนอร์ส จากัด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบปะมำณ 2562
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ประจำเดือน กันยำยน 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)

8

จ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือผู้เยี่ยม
สารวจ

88,810

88,810

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

88,810

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

88,810

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62090006 ลงวันที่ 20
กันยายน 2562

9

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

5,350

5,350

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.ที.
สันต์สร้าง แอร์

5,350

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.ที.สันต์
สร้าง แอร์

5,350

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO62090007 ลงวันที่ 25
กันยายน 2562

