แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัตงิ าน
ขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา

180,000.00

180,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพศาล ชูกาลัง

180,000.00

นายไพศาล ชูกาลัง

180,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.007/2561 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2560

2

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัตงิ าน
ขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา

180,000.00

180,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชูเกียรติ ทองสวัสดิ์

180,000.00

นายชูเกียรติ ทองสวัสดิ์

180,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.006/2561 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2560

3

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัตงิ าน
ขับรถยนต์
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล
จ้างเหมาบริการทาความ
สะอาดอาคาร
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน
ให้บริการความเรียบร้อย
ภายในสถาบัน

180,000.00

180,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจีรพล กิจนิเทศ

180,000.00

นายจีรพล กิจนิเทศ

180,000.00

277,344.00

277,344.00

เฉพาะเจาะจง

277,344.00

385,200.00

เฉพาะเจาะจง

385,200.00

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท มารีน ยูนิคลีน จากัด

277,344.00

385,200.00

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท มารีน ยูนิคลีน จากัด

185,100.00

185,100.00

เฉพาะเจาะจง

นางคาม้วน ศรีสกุล

185,100.00

นางคาม้วน ศรีสกุล

185,100.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.005/2561 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.002/2561 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.001/2561 ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.008/2561 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

โครงการเสริมสร้างค่านิยม
บุคลากร
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
การบัญชี
จ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา
บารุงรักษา ดูแลให้การ
สนับสนุนสถานพยาบาลใน
การใช้งาน และสนับสนุนด้าน
วิชาการเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ

497,550.00

497,550.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทองฤทธิ์ ทัวร์ จากัด

497,550.00

บริษัท ทองฤทธิ์ ทัวร์ จากัด

497,550.00

480,000.00

480,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจันทิมา ศศิวงศ์ภักดี

480,000.00

นางสาวจันทิมา ศศิวงศ์ภักดี

480,000.00

480,000.00

480,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางศิริลักษณ์ โพธิกุล

480,000.00

นางศิริลักษณ์ โพธิกุล

480,000.00

จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน
ระบบป้องกันไวรัส Sophos

157,290.00

157,290.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

157,290.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

157,290.00

4
5
6

7
8
9

10

385,200.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.009/2561 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.011/2561 ลง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.010/2561 ลง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110002 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

11

จ้างรถบัสปรับอากาศ

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชาญรุ่งเรืองทัวร์ จากัด

6,000.00

บริษัท ชาญรุ่งเรืองทัวร์ จากัด

6,000.00

12

ซื้อวัสดุสานักงาน

62,595.00

62,595.00

เฉพาะเจาะจง

62,595.00

ซื้อต่ออายุการรับประกัน
อุปกรณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัย Firewall 140D

79,822.00

79,822.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

62,595.00

13

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

14

ซื้อคูปองน้าดืม่

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

20,000.00

เช่า Cloud Server และต่อ
อายุ Domain สาหรับเว็บไซต์
haregister.com

18,000.00

18,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิพนธ์มาร์
เก็ตติง้
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์ โดยนางสาวภทร มี
สุวรรณ

20,000.00

15

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิพนธ์มาร์
เก็ตติง้
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์ โดยนางสาวภทร มี
สุวรรณ

16

ซื้อใบรับรองความปลอดภัย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL
Certificate)

29,000.00

29,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

29,000.00

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

29,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110008 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560

17

จ้างเหมาบริการดูแลและ
แก้ไขปัญหาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ LotusNotes
และระบบป้องกันไวรัส IMSS

74,900.00

74,900.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

74,900.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

74,900.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110012 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560

18

จ้างผลิตสื่อโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกวดคลิปวิดโิ อ เรื่อง
“ประชาชนจะได้ อะไร เมื่อ
โรงพยาบาลมีคุณภาพ
(มาตรฐาน HA)”

26,750.00

26,750.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

26,750.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

26,750.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110013 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560

79,822.00

18,000.00

79,822.00

18,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110003 ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110004 ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110005 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110006 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110007 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

(6)

จ้างทากระเป๋าสาหรับใส่
เอกสาร
ซื้อบริการส่งข้อความ SMS
สาหรับระบบงานบริหาร
จัดการความรู้งานประชุม
ฟอรัม (forumhai.com)

264,000.00

264,000.00

เฉพาะเจาะจง

42,800.00

42,800.00

เฉพาะเจาะจง

21

ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง
จานวน 10,000 ชุด

78,110.00

78,110.00

22

จ้างทาโล่ห์ให้แก่เครือข่าย
สุขภาพระดับอาเภอที่ผ่าน
การประเมินรับรอง

10,500.00

23

จ้างพิมพ์ซองและกระดาษหัว
จดหมาย
จ้างเหมาบริการจัดสวน

25

26

(2)
19

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

264,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

10,500.00

เฉพาะเจาะจง

473,261.00

473,261.00

เฉพาะเจาะจง

123,000.00

123,000.00

เฉพาะเจาะจง

จ้างทาใบประกาศนียบัตร
สาหรับการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ 2561

46,545.00

46,545.00

23,112.00

27

จ้างทาปากกาสกรีนโลโก้
สถาบัน
จ้างเหมาจัดพื้นที่นิทรรศการ

28

จัดซื้อเสื้อยืดโปโล

24

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)
บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด
บริษัท คลิกเน็กซ์ จากัด

20

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด
บริษัท คลิกเน็กซ์ จากัด

264,000.00

78,110.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

78,110.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110017 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560

นายศุภมิตร เพ็ชรปันกัน

10,500.00

นายศุภมิตร เพ็ชรปันกัน

10,500.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120001 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2560

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

473,261.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

473,261.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120002 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0013/2561
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

46,545.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

46,545.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120006 ลงวันที่ 12
ธันวาคม 2560

23,112.00

เฉพาะเจาะจง

23,112.00

34,900.00

เฉพาะเจาะจง

116,500.00

116,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จากัด
(มหาชน)
ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก
นายณัฐ โพธิทรัพย์ไพบูลย์

23,112.00

34,900.00

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จากัด
(มหาชน)
ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก
นายณัฐ โพธิทรัพย์ไพบูลย์

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120007 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120008 ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120009 ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2560

42,800.00

123,000.00

34,900.00
116,500.00

42,800.00

123,000.00

34,900.00
116,500.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110014 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60110015 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

29

เช่าบริการ Cloud Server
สาหรับระบบ E-Learning

224,700.00

224,700.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

224,700.00

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

224,700.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0014/2561
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

30

จ้างช่างภาพบันทึกภาพใน
งานประชุมวิชาการประจาปี
2561

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธญาษ์โชตน์ ภววงษ์ศักดิ์

40,000.00

นายธญาษ์โชตน์ ภววงษ์ศักดิ์

40,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120011 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560

31

จ้างตัดสูทให้กรรมการบริหาร

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

33

จ้างทากิตติกรรมประกาศขั้น
1 ขั้น 2
จ้างทาใบประกาศนียบัตรขั้น 3

ร้านวินสันเทเลอร์ โดยนาย
สุนทร ชนะศรีโยธิน
นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

9,000.00

32

ร้านวินสันเทเลอร์ โดยนาย
สุนทร ชนะศรีโยธิน
นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

7,000.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

7,000.00

34

จ้างพิมพ์สมุดฉีก

54,570.00

54,570.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

54,570.00

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

54,570.00

35

ซื้อใบรับรองความปลอดภัย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL
Certificate) สาหรับเว็บไซต์
Forumhai.com

17,976.00

17,976.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

17,976.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

17,976.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120012 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120013 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120014 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120015 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120016 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560

36

ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีการ
ผลิตสื่อ
จ้างทาใบประกาศนียบัตรขั้น 3

64,093.00

64,093.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สตูดี-ดี

64,093.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สตูดี-ดี

64,093.00

3,500.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

3,500.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

3,500.00

38

จ้างเหมาบริการรถบัสบริการ
ปรับอากาศ จานวน 1 คัน

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

9,000.00

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

9,000.00

39

ซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ
และเสียง

29,708.55

29,708.55

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

29,708.55

บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

29,708.55

37

5,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120017 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120018 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120019 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120020 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2560

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

(6)

136,425.00

136,425.00

เฉพาะเจาะจง

41

ซื้อสายคล้องบัตรพร้อมซอง
พลาสติก
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4

331,700.00

331,700.00

42

จ้างทาใบประกาศนียบัตร AHA

10,000.00

43

จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนา
มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับที่ 4

44

(2)
40

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

136,425.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

400,000.00

400,000.00

จ้างเหมาผลิตสื่อและเผยแพร่
สื่อออนไลน์ Facebook
HATHAILANDfanpage

499,690.00

45

จ้างเหมาบริการดูแล และ
แก้ไขปัญหา VMware,
Fastback, Symantec
Backup Exec และ Blades
Server

46

47

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

136,425.00

331,700.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

10,000.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอนุวัฒน์ ศุภชุตกิ ุล

400,000.00

นายอนุวัฒน์ ศุภชุตกิ ุล

400,000.00

499,690.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์
เก็ตติง้ เซอร์วิส จากัด

499,690.00

บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ต
ติง้ เซอร์วิส จากัด

499,690.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0019/2561
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

160,500.00

160,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

160,500.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

160,500.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0018/2561
ลงวันที่ 10 มกราคม 2561

เช่าบริการ Cloud Server
สาหรับเว็บไซต์สถาบัน

349,890.00

349,890.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

349,890.00

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

349,890.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0017/2561
ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

เช่า Internet และ Domain
Hosting

497,550.00

497,550.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

497,550.00

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

497,550.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0016/2561
ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

331,700.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120021 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120022 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO60120023 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2560
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0012/2561
ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

48

เช่าสถานที่จัดประชุมวิชาการ
ประจาปี 2561

2,050,200.25

2,050,200.25

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ จากัด

2,050,200.25

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ จากัด

2,050,200.25

เนื่องจากเป็นสถานที่ที่รองรับ สัญญาเลขที่ สรพ.0031/2561
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
5,000 คน และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดสถานที่รับ
เสด็จ

49

จ้างเหมาบริการสนับสนุนการ
ใช้งาน และดูแลบารุงรักษา
ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสถานพยาบาล
(Healthcare Risk
Management System:
HRMS)

350,000.00

350,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท รีเลชั่นซอฟต์ จากัด

350,000.00

บริษัท รีเลชั่นซอฟต์ จากัด

350,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0015/2561
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

50

จ้างทากระเป๋าสาหรับใส่
เอกสารในงานประชุม
วิชาการประจาปี ครั้งที่ 19

1,080,000.00

1,080,000.00

e-bidding

บริษัท ฮอพบอน จากัด

1,080,000.00

บริษัท ฮอพบอน จากัด

1,080,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0022/2561
ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

51

ซื้อวัสดุสานักงาน

92,298.20

92,298.20

เฉพาะเจาะจง

52

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ สาหรับหลักสูตร HA
401 จานวน 2 คัน

12,000.00

12,000.00

53

จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล
และสรุปผลแบบประเมิน
ความพึงพอใจงานประชุม HA
National Forum ครั้งที่ 19

30,000.00

30,000.00

92,298.20

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
นายอธิษฐาน จาปาดง

92,298.20

12,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
นายอธิษฐาน จาปาดง

เฉพาะเจาะจง

นางลลิตา จอกเกล็ด

30,000.00

นางลลิตา จอกเกล็ด

30,000.00

12,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010010 ลงวันที่ 15
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010011 ลงวันที่ 15
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010012 ลงวันที่ 15
มกราคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

54

จ้างทาใบประกาศนียบัตรชื่น
ชมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอาเภอ (DHB)

68,373.00

68,373.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

68,373.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

68,373.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010013 ลงวันที่ 15
มกราคม 2561

55

จ้างทาใบประกาศนียบัตรขั้น 3

4,000.00

4,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

4,000.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

4,000.00

56

จัดจ้างตัดเสื้อสูทให้เจ้าหน้าที่
พ้นทดลองงาน
จ้างทาปกวุฒิบัตร

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สูทซาร่า บางเขน จากัด

10,000.00

บริษัท สูทซาร่า บางเขน จากัด

10,000.00

111,000.00

111,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซ์ซิมมูฟวิ่ง จากัด

111,000.00

บริษัท เอ็กซ์ซิมมูฟวิ่ง จากัด

111,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010014 ลงวันที่ 15
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010015 ลงวันที่ 17
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010016 ลงวันที่ 18
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0020/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

57
58

จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ
วัดฯ THIP

210,000.00

210,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเพน ซอร์ส
เทคโนโลยี จากัด

210,000.00

บริษัท โอเพน ซอร์ส
เทคโนโลยี จากัด

210,000.00

59

เช่าใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์ตอ่ พ่วงฯ

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเพน ซอร์ส
เทคโนโลยี จากัด

450,000.00

บริษัท โอเพน ซอร์ส
เทคโนโลยี จากัด

450,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0021/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

60

เช่า Cloud Server สาหรับ
ระบบงานบริหารจัดการ
ความรู้งานประชุมฟอรัม

89,623.20

89,623.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

89,623.20

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

89,623.20

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0023/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

61

จ้างเหมาบริการดูแล
ตรวจสอบและบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

126,345.60

126,345.60

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทม์ แอร์ เซอร์วิส
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

126,345.60

บริษัท ไทม์ แอร์ เซอร์วิส
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

126,345.60

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0026/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

62

จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
HA201 ,HA601 และHA602
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

360,000.00

360,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จูปิเตอร์ อินโนเวชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

360,000.00

บริษัท จูปิเตอร์ อินโนเวชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

360,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0024/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

63

จ้างทากิตติกรรมประกาศขั้น 2

1,750.00

1,750.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

1,750.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

1,750.00

64

จ้างทาใบประกาศนียบัตรขั้น 3

2,500.00

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

2,500.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

2,500.00

65

จ้างเหมาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การประชุม
วิชาการประจาปี HA
National Fofum ครั้งที่ 19

417,300.00

417,300.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

417,300.00

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

417,300.00

66

จ้างจัดนิทรรศการและการ
ประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่
19 (Organizer)

4,495,800.00

4,495,800.00

e-bidding

บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จากัด

4,495,800.00

บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จากัด

4,495,800.00

67

เช่าวิทยุสื่อสาร

44,940.00

44,940.00

เฉพาะเจาะจง

68

จ้างทานามบัตรและตรายาง
สานักงาน
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี

12,551.10

12,551.10

เฉพาะเจาะจง

21,710.30

21,710.30

70

จ้างทาใบประกาศนียบัตรขั้น
3 และใบประกาศนียบัตร
DHSA

10,500.00

71

ซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
จ้างเหมาผลิตสื่อวิดที ัศน์
ผลงานการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล จากนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการ
ประจาปี ครั้งที่ 19

69

72

44,940.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี เจ วอล์คกี้ ทอล์คกี้
จากัด
ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

44,940.00

21,710.30

บริษัท บี เจ วอล์คกี้ ทอล์คกี้
จากัด
ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

10,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

10,500.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

10,500.00

101,650.00

101,650.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท กล้าต้นใหม่ จากัด

101,650.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท กล้าต้นใหม่ จากัด

101,650.00

372,360.00

372,360.00

เฉพาะเจาะจง

12,551.10

372,360.00

12,551.10
21,710.30

372,360.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010022 ลงวันที่ 22
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010023 ลงวันที่ 22
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0027/2561
ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0028/2561
ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010025 ลงวันที่ 25
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010026 ลงวันที่ 25
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010027 ลงวันที่ 26
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010029 ลงวันที่ 26
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61010030 ลงวันที่ 26
มกราคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0029/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

(2)
73
74

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)
จ้างทากิตติกรรมประกาศขั้น
1 ขั้น 2
จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล
ติดตามผลการนาความรู้
หลังจากการเข้าอบรม
หลักสูตรของสรพ.ไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

(6)

4,250.00

4,250.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

4,250.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

4,250.00

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางลลิตา จอกเกล็ด

20,000.00

นางลลิตา จอกเกล็ด

20,000.00

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)

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020001 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020002 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561

75

จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา

22,500.00

22,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรพรรณ สุวรรณ
ประดิษฐ์

22,500.00

นางสาวอรพรรณ สุวรรณ
ประดิษฐ์

22,500.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020003 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2561

76

จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.วณีนุช วราชุน

10,000.00

นส.วณีนุช วราชุน

10,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020004 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2561

77

จ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ ROLL UP
เครื่องหมายการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ

21,000.00

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

21,000.00

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

21,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020005 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561

78

จ้างเหมาจัดพื้นที่นิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พันธกิจและเครื่องหมายการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล บริเวณหน้า
สถาบัน

59,000.00

59,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

59,000.00

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

59,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020006 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561

79

จ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ สติก๊ เกอร์
เครื่องหมายการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

9,500.00

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

9,500.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020007 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

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)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

80

ขออนุมัตติ อ่ อายุลิขสิทธิ์
โปรแกรมป้องกันไวรัส Trend
Micro สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

211,432.00

211,432.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

211,432.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

211,432.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020008 ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561

81

จ้างขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อ
ใช้ในการจัดประชุมวิชาการ
ประจาปี 2561

35,000.00

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชีวานนท์ สมศรี

35,000.00

นายชีวานนท์ สมศรี

35,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020010 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561

82

49,755.00

49,755.00

เฉพาะเจาะจง

96,300.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จากัด

49,755.00

96,300.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จากัด

49,755.00

83

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
48 Port
จ้างเหมาจัดกิจกรรมแถลงข่าว
“ISQua ให้การรับรอง
มาตรฐาน HA เป็นครั้งที่ 3”

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020011 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020013 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561

84

จ้างพิมพ์สูจิบัตร

369,150.00

369,150.00

เฉพาะเจาะจง

369,150.00

ซื้อกระแสไฟฟ้างานประชุม
วิชาการประจาปี

268,452.30

268,452.30

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจ
เมนท์ จากัด

369,150.00

85

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจ
เมนท์ จากัด

96,300.00

268,452.30

96,300.00

268,452.30

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020015 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020016 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

86

จ้างเหมาบริการ พัฒนา และ
ให้การสนับสนุน
สถานพยาบาลในการใช้งาน
ระบบการรายงานและเรียนรู้
ความเสี่ยงทางคลินิกและ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ระดับประเทศบนคลาวด์
(National Reporting and
Learning System: NRLS on
Cloud) และระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสถานพยาบาล
บนคลาวด์ (Healthcare Risk
Management System:
HRMS on Cloud) ตาม
โครงการ “พัฒนากลไกเพื่อ
คุณภาพและความปลอดภัย
ของระบบบริการสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม”

1,500,000.00

1,500,000.00

คัดเลือก

บริษัท รีเลชั่นซอฟต์ จากัด

1,500,000.00

87

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

15,282.00

15,282.00

เฉพาะเจาะจง

15,282.00

88

จ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณ

8,500.00

8,500.00

เฉพาะเจาะจง

89

ซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์

98,065.50

98,065.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มหาจักร แอร์
คอนดิชั่นเนอร์ส จากัด
ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

8,500.00
98,065.50

บริษัท รีเลชั่นซอฟต์ จากัด

บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่น
เนอร์ส จากัด
ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

1,500,000.00

15,282.00
8,500.00
98,065.50

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0030/2561
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020018 ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020019 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020020 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

90

จ้างเหมาบริการบารุงรักษา
ดูแล (Preventive
Maintence) แก้ไขปัญหา
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
และระบบป้องกันไวรัส
IMSVA

74,900.00

74,900.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

74,900.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

74,900.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020020 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561

91

ขออนุมัตจิ ัดจ้างผลิตป้าย
รางวัลและกิตติกรรมประกาศ

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

6,000.00

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

6,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020021 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561

92

เช่าใช้บริการระบบปรับ
อากาศในงานจัดประชุม
วิชาการประจาปี 2561

295,500.00

295,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ จากัด

295,500.00

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ จากัด

295,500.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61020024 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561

93

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

410,238.00

410,238.00

เฉพาะเจาะจง

410,238.00

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

45,000.00

95

จ้างทาร่างต้นฉบับหนังสือครู
คุณภาพ
จ้างทากิตติกรรมประกาศขั้น 2

บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จากัด
นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล

410,238.00

94

บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลยี จากัด
นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล

1,750.00

1,750.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

1,750.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

1,750.00

96

จ้างทาใบประกาศนียบัตร

11,250.00

11,250.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

11,250.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

11,250.00

97

จ้างทาใบประกาศนียบัตร
ศบส.
จ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบถุงผ้าเครื่องหมายการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ

11,250.00

11,250.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

11,250.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

11,250.00

60,000.00

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด

60,000.00

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด

60,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030001 ลงวันที่ 2 มีนาคม
2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030002 ลงวันที่ 6 มีนาคม
2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030003 ลงวันที่ 6มีนาคม
2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030004 ลงวันที่ 7มีนาคม
2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030005 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030006 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2561

จ้างผลิตป้ายโรงพยาบาล HA
โรงพยาบาลคุณภาพ

7,200.00

7,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

7,200.00

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

7,200.00

98

99

45,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030006 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

100

จ้างพิมพ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริกการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4

251,450.00

251,450.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

251,450.00

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

251,450.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030008 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2561

101

เช่าสิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Adobe
Creative Cloud

40,660.00

40,660.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

40,660.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

40,660.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030009 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2561

102

จ้างเหมาเอกชนจัดทาสื่อ
ความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

199,983.00

199,983.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สนุกดีมีเดีย จากัด

199,983.00

บริษัท สนุกดีมีเดีย จากัด

199,983.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030010 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2561

103

จ้างพิมพ์หนังสือ HA Update
2018
จ้างทาบูธนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เครื่องมือคุณภาพและแนวทาง
ในการสร้างความ ปลอดภัย
จากความเสี่ยงที่สามารถ
ป้องกันได้

425,325.00

425,325.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

425,325.00

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

425,325.00

197,950.00

197,950.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จากัด

197,950.00

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จากัด

197,950.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030011 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030012 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2561

105

จ้างเหมาจัดกิจกรรม
สื่อมวลชนศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลที่ได้การรับรอง
กระบวนกาพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA

439,770.00

439,770.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มานะดี มีเดีย จากัด

439,770.00

บริษัท มานะดี มีเดีย จากัด

439,770.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030013 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561

106

จ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ ROLL UP
เครื่องหมายการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ

51,000.00

51,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

51,000.00

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

51,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030014 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2561

107

จ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณ

30,600.00

30,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

30,600.00

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

30,600.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030015 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2561

104

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

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)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

108

จ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สูทซาร่า บางเขน จากัด

5,000.00

บริษัท สูทซาร่า บางเขน จากัด

5,000.00

109

จ้างทาใบประกาศนียบัตร

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

3,000.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

3,000.00

110

จ้างทาใบประกาศนียบัตร

6,900.00

6,900.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

6,900.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

6,900.00

111

งานจ้างเหมาบริการปรับปรุง
และต่อเติมสถานที่ทางาน
ภายในสานักงาน

61,000.00

61,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอรรถโกวิท ทับทิม

61,000.00

นายอรรถโกวิท ทับทิม

61,000.00

112

ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัย
firewall 310B

166,385.00

166,385.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

166,385.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

166,385.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030020 ลงวันที่ 23
มีนาคม 2561

113

ขอซื้อวัสดุสานักงาน

39,689.51

39,689.51

เฉพาะเจาะจง

39,689.51

จัดจ้างปรับปรุงระบบ
สนับสนุนโรงพยาบาลในการ
ใช้งานระบบการสารวจ
วัฒนธรรมความปลอดภัยของ
โรงพยาบาลออนไลน์
(Hospital Safety Culture
Survey Online) ตาม
โครงการ “พัฒนากลไกเพื่อ
คุณภาพและความปลอดภัย
ของระบบบริการสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม”

160,000.00

160,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
นายณัฐวี อุตกฤษฎ์

39,689.51

114

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
นายณัฐวี อุตกฤษฎ์

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030020 ลงวันที่ 23
มีนาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0034/2561
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

160,000.00

160,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030016 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030017 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030018 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61030019 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

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)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

115

เช่าอุปกรณ์สาหรับการจัด
ประชุมวิชาการประจาปี 2561
เพิ่มเติม

13,910.00

13,910.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ จากัด

13,910.00

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ จากัด

13,910.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040001 ลงวันที่ 3
เมษายน 2561

116

ขอซื้อฮาร์ดดิสก์ภายนอก

25,947.50

25,947.50

เฉพาะเจาะจง

25,947.50

จ้างจัดนิทรรศการและการ
ประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่
19 (Organizer) เพิ่มเติม

141,240.00

141,240.00

เฉพาะเจาะจง

141,240.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จากัด

25,947.50

117

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จากัด

141,240.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040002 ลงวันที่ 3
เมษายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040004 ลงวันที่ 10
เมษายน 2561

118

จ้างทาใบประกาศนียบัตร

13,000.00

13,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

13,000.00

นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

13,000.00

119

ซื้อวัสดุสานักงาน

406,507.98

406,507.98

เฉพาะเจาะจง

406,507.98

ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม
LotusNote และ Domino
Mail

249,310.00

249,310.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

406,507.98

120

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

121

ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม
สารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
Fastback สาหรับ SAN
Storage

98,086.90

98,086.90

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

98,086.90

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

98,086.90

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040008 ลงวันที่ 26
เมษายน 2561

122

ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม
สารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
Symantec Backup Exec
Server

49,755.00

49,755.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

49,755.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

49,755.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040009 ลงวันที่ 26
เมษายน 2561

123

ต่ออายุการรับประกัน
Fortianlyzer 200D
จ้างทาใบประกาศนียบัตร

37,985.00

37,985.00

เฉพาะเจาะจง

37,985.00

4,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

37,985.00

4,800.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
นางสาวพิไลพร จันทร์แพง

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040010 ลงวันที่ 27
เมษายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040012 ลงวันที่ 27
เมษายน 2561
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249,310.00

4,800.00

249,310.00

4,800.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040005 ลงวันที่ 19
เมษายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040006 ลงวันที่ 23
เมษายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040007 ลงวันที่ 26
เมษายน 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

(2)

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

(6)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำทีเ่ สนอ

รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(8)

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ สาหรับหลักสูตร HA
401 จานวน 2 คัน

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิชัยรัตน์ ทัวร์ จากัด
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ต่ออายุการรับประกัน
Wireless Controller
จ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย Info
graphics animation
ขั้นตอนการใช้งานระบบ
NRLS และระบบ HRMS

102,720.00

102,720.00

เฉพาะเจาะจง

102,720.00

99,510.00

99,510.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด
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จัดจ้างพัฒนาเครื่องมือรับฟัง
Patient Experience (พัฒนา
โปรแกรมรับฟังประสบการณ์
ผู้ป่วย)

200,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น
จากัด
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จ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ สาหรับหลักสูตร HA
502 จานวน 2 คัน

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง
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จ้างพิมพ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4

251,450.00

251,450.00
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จัดซื้อวัสดุสานักงาน (หมึก
เครื่องพิมพ์บัตร)
ขอซื้อวัสดุสานักงาน

16,692.00
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132

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

(7)

125
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ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

7,000.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

7,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61040013 ลงวันที่ 27
เมษายน 2561

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

102,720.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050002 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050004 ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2561

200,000.00

บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น
จากัด

200,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0035/2561
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

15,000.00

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

15,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050007 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2561

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

251,450.00

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

251,450.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050008 ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2561

16,692.00

เฉพาะเจาะจง

16,692.00

11,770.00

เฉพาะเจาะจง

จัดจ้างทาป้ายไวนิวส์และ
โปสเตอร์แนวคิด “คุณค่า
คุณภาพ คุณธรรม”

14,852.00

14,852.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค
โซลูชั่น จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

16,692.00

11,770.00

บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค
โซลูชั่น จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050009 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050010 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050011 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2561

ขอซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม
(เครื่องปรับอากาศ)

33,000.00

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายทินกร เขื่อนแก้ว

33,000.00

นายทินกร เขื่อนแก้ว

33,000.00

99,510.00

11,770.00
14,852.00

บริษัท พิชัยรัตน์ ทัวร์ จากัด

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

99,510.00

11,770.00
14,852.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050012 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

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)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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ขอซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (มิเตอร์
ไฟ)
จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา

73,295.00

73,295.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แกด จากัด

73,295.00

บริษัท แกด จากัด

73,295.00

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล

30,000.00

ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล

30,000.00
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ขออนุมัตจิ ัดทา Application
เพื่อติดตามประเมินผลการใช้
แนวทางปฏิบัตเิ พื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากรทางสาธารณสุข
(พัฒนา Application) เชื่อม
กับระบบ National
Reporting and learning
system

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น
จากัด

450,000.00

บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น
จากัด

450,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0037/2561
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

138

จ้างเหมาดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ
ERP)

411,950.00

411,950.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพิส จากัด

411,950.00

บริษัท เคพิส จากัด

411,950.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0038/2561
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
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ขออนุมัตติ ดิ ตัง้ รางประตู
อัตโนมัติ
จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา

48,000.00

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางศันสนีย์ มรรคาเขต

48,000.00

นางศันสนีย์ มรรคาเขต

48,000.00

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปภัสรา วรรณทอง

20,000.00

นางสาวปภัสรา วรรณทอง

20,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060001 ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060002 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561

ขออนุมัตจิ ัดจ้างทา ART
WORK และจัดพิมพ์แผ่นพับ
สื่อความรู้โครงการ THIP

47,500.00

47,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

47,500.00

ร้านแมกเนท สโตร์ โดย
นางสาวใยใหม นามรัตน์

47,500.00
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ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050013 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61050014 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2561

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060003 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)
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ต่ออายุการรับประกันเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade)

44,940.00

44,940.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

44,940.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

44,940.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060004 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561
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จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
(แบบต่อเนื่อง)
ขอซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (เครื่อง
Printer)
ขอจ้างทากระเป๋าสาหรับ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร
SIMPLE ยกกาลัง 2 Patient
Safety and Personnel
Safety Goals

78,110.00

78,110.00

เฉพาะเจาะจง

78,110.00

29,960.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

78,110.00

29,960.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

264,000.00

264,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด

264,000.00

บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
จากัด

264,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060005 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060006 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060007 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561

จ้างติดสติก๊ เกอร์ฝ้าห้อง
ผู้บริหาร
จ้างพิมพ์ใบประกาศนีบัตร
พร้อมซองพลาสติกใส
จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
พร้อมซองพลาสติกใส

20,062.50

20,062.50

เฉพาะเจาะจง

20,062.50

71,641.85

เฉพาะเจาะจง

30,703.65

30,703.65

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

20,062.50

71,641.85

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

149

จัดซื้อบริการ SSL Certificate
(Secure Sockets Layer)

14,177.50

14,177.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

14,177.50

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

14,177.50

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060011 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561

150

จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

460,100.00

460,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

460,100.00

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

460,100.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060012 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2561

144
145

146
147
148

29,960.00

71,641.85
30,703.65

29,960.00

71,641.85
30,703.65

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060008 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060009 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060010 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

151

จ้างเหมาเพื่อจัดทาบูธนิทรรศ
การในงานประชุมวิชาการ
และมหกรรมแสดงผลงาน
100 ปีการสาธารณสุขไทย

214,000.00

214,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มานะดี มีเดีย จากัด

214,000.00

บริษัท มานะดี มีเดีย จากัด

214,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060014 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2561

152

จ้างเหมา บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
จากัด

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น
จากัด

450,000.00

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

450,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก สัญญาเลขที่ สรพ.0039/2561
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

153

ขออนุมัตจิ ้างเหมาผลิตและ
เผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบวิดที ัศน์และ
บทความประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โครงการโรงพยาบาล
HA โรงพยาบาลคุณภาพใน
พื้นที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิและพื้นที่
โรงพยาบาล ปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี

353,100.00

353,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

353,100.00

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

353,100.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060015 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561

154

ขออนุมัตจิ ัดจ้างทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่
รองแก้วและสายรัดไฟ (ยาง
หยอด)

74,900.00

74,900.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เวรี่กิ๊ฟ

74,900.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เวรี่กิ๊ฟ

74,900.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060016 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561

155

จ้างทา Artwork พร้อม บล็อค
ใบประกาศนียบัตร

51,360.00

51,360.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

51,360.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

51,360.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060017 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

156

ขออนุมัตดิ าเนินการจ้างเหมา
บริการปรับปรุงระบบ
ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
www.haregister.com

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์ โดยนางสาวภทร มี
สุวรรณ

20,000.00

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เดอะโซ
คอลล์ โดยนางสาวภทร มี
สุวรรณ

20,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060019 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2561

157

ขอซื้อสายคล้องบัตรพร้อม
กรอบพลาสติกใส
ขอซื้อวัสดุสานักงาน

27,500.00

27,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เปี่ยมคุณ กรุ๊ป จากัด

27,500.00

บริษัท เปี่ยมคุณ กรุ๊ป จากัด

27,500.00

110,273.13

110,273.13

เฉพาะเจาะจง

110,273.13

64,884.80

64,884.80

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

110,273.13

ขอซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุ
สานักงาน
ขออนุมัตจิ ้างเหมาบริการรถ
บัสปรับอากาศ สาหรับ
หลักสูตร HA 604 จานวน 1
คัน

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย
ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060020 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060021 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060022 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060023 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2561

161

ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ าร VMware
vSphere และ vCenter

290,719.00

290,719.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

290,719.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

290,719.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060024 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2561

162

งานจัดจ้างทา ART Work
และจัดสื่อความรู้ในรูปแบบ
นิทรรศการเคลื่อนที่
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปรียบเทียบวัด
ระดับคุณภาพโรงพยาบาล
(Thailand Hospital
Indicator Project: THIP)

52,800.00

52,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

52,800.00

ร้านเอสพี โฆษณา โดยนายสุ
พรรณ์ อุปสุก

52,800.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61060025 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2561

163

ซื่ออุปกรณ์บันทึกภาพกล้อง
วงจรปิด DVR

24,931.00

24,931.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

24,931.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด

24,931.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070001 ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2561

158
159
160

64,884.80
9,000.00

64,884.80
9,000.00

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

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)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

164

จัดซื้อบริการ SSL Certificate
(Secure Sockets Layer)

1,605.00

1,605.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

1,605.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จากัด (มหาชน)

1,605.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070002 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561

165

ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง
เครือข่าย
จัดจ้างตัดเสื้อสูทให้เจ้าหน้าที่

19,070.00

19,070.00

เฉพาะเจาะจง

นายทินกร เขื่อนแก้ว

19,070.00

นายทินกร เขื่อนแก้ว

19,070.00

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สูทซาร่า บางเขน จากัด

40,000.00

บริษัท สูทซาร่า บางเขน จากัด

40,000.00

167

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
Symantec Backup Exec
Agent For Windows

48,043.00

48,043.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

48,043.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

48,043.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070003 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070004 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070005 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561

168

ซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูล
บนเครือข่าย DS3512

51,199.50

51,199.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

51,199.50

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

51,199.50

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070006 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561

169

ซื้อประกันอุปกรณ์สารอง
ไฟฟ้าห้องเครือข่าย
จัดจ้างทาบูธนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ
“พัฒนากลไกเพื่อความ
ปลอดภัยของระบบบริการ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม”

16,050.00

16,050.00

เฉพาะเจาะจง

16,050.00

99,510.00

เฉพาะเจาะจง

99,510.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จากัด

16,050.00

99,510.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จากัด

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070007 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070008 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(Notebook)
ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูล
บนเครือข่าย EXP3524

132,894.00

132,894.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

132,894.00

บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

132,894.00

115,303.20

115,303.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

115,303.20

บริษัท เอสซีเอสไอ จากัด

115,303.20

116,630.00

116,630.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

116,630.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

116,630.00

166

170

171
172
173

99,510.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070009 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070010 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070011 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

174

ขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

19,891.30

19,891.30

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด

19,891.30

บริษัท สยามยูนิแคร์ จากัด

19,891.30

175

จ้างบันทึกภาพวิดโี อพร้อมตัด
ต่อเพื่อจัดทาสื่อการเรียนรู้

32,100.00

32,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิวิด ดิวิชั่น จากัด

32,100.00

บริษัท วิวิด ดิวิชั่น จากัด

32,100.00

176

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ สาหรับหลักสูตร HA
401 จานวน 2 คัน

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

15,000.00

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

15,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070014 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2561

177

ขอซื้อวัสดุสานักงาน

54,570.00

54,570.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

54,570.00

บริษัท หนังสือดีวัน จากัด

54,570.00

178

ขอซื้อวัสดุสานักงาน

23,112.00

23,112.00

เฉพาะเจาะจง

23,112.00

จ้างออกแบบ ART Work
และจัดทา E-Book หนังสือ
งานถอดบทเรียนองค์ความรู้
ในงานประชุม 19th HA
National Forum “คุณค่า
คุณภาพ คุณธรรม”

49,000.00

49,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท วีไอพี ดีไซน์ จากัด

23,112.00

179

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท วีไอพี ดีไซน์ จากัด

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070019 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070020 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070015 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2561

180

ซื้อประกันอุปกรณ์สารอง
ข้อมูลแบบเทป TS3100
ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสารอง
ข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
Fastback

149,800.00

149,800.00

เฉพาะเจาะจง

149,800.00

294,260.70

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด
บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

149,800.00

294,260.70

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด
บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

ซื้อประกันอุปกรณ์สาหรับ
ติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และเครื่องแม่ข่ายแบบ
Blade

219,243.00

219,243.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

219,243.00

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร์ จากัด

219,243.00

181

182

49,000.00

294,260.70

49,000.00

294,260.70

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070012 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070013 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2561

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070016 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070017 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070018 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

183

จ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบพัดพลาสติก
ประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย
การรับรองกระบวนการ
คุณภาพ

59,994.90

59,994.90

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จากัด

59,994.90

บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จากัด

59,994.90

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61070021 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

184

จ้างคีย์ข้อมูลและประมวลผล
ขั้นพื้นฐานแบบสอบถามการ
ใช้งานโปรแกรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปรียบเทียบวัด
ระดับคุณภาพ (THIP)

6,858.00

6,858.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุภาวดี ใจดี

6,858.00

นางสาวศุภาวดี ใจดี

6,858.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080001 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2561

185

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ สาหรับหลักสูตร HA
401 จานวน 2 คัน

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

15,000.00

บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
จากัด

15,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080002 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2561

186

310,300.00

310,300.00

เฉพาะเจาะจง

29,960.00

เฉพาะเจาะจง

197,950.00

197,950.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จากัด

310,300.00

29,960.00

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จากัด

310,300.00

188

ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง
เครือข่าย จานวน 2 เครื่อง
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน 1
เครื่อง
จ้างทาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เรื่องความ
ปลอดภัยของการให้บริการ
จากเสียงสะท้อนของผู้ป่วย
และผู้รับบริการ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080003 ลงวันที่ 8
สิงหาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080004 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080005 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2561

189

ขอซื้อวัสดุสานักงาน

101,052.94

101,052.94

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

101,052.94

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น เอส
เอ็น โอเอ ซัพพลาย

101,052.94

187

29,960.00
197,950.00

29,960.00
197,950.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080007 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2561

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

190

จ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
แนวคิด HA ในการประชุม
Hospital Management
Asia 2018

28,890.00

28,890.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จากัด

28,890.00

บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จากัด

28,890.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080008 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

191

จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา นางสาวอรพรรณ
สุวรรณประดิษฐ์

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรพรรณ สุวรรณ
ประดิษฐ์

10,000.00

นางสาวอรพรรณ สุวรรณ
ประดิษฐ์

10,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080009 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

192

จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา นางสาวปภัสรา
วรรณทอง

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปภัสรา วรรณทอง

10,000.00

นางสาวปภัสรา วรรณทอง

10,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080010 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

193

จ้างพิมพ์รายงานประจาปี
2560
ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟผ่านสาย
แลน (POE Injector)
จ้างทากิตติกรรมประกาศขั้น1
ขั้น 2 และใบ
ประกาศนียบัตรขั้น 3

242,890.00

242,890.00

เฉพาะเจาะจง

242,890.00

3,638.00

เฉพาะเจาะจง

28,312.20

28,312.20

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

242,890.00

3,638.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์
เมชั่น จากัด
ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080011 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080012 ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2561
ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61080013 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2561

196

จ้างเหมาบริการเขียน
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบยา นส.วณีนุช วราชุน

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.วณีนุช วราชุน

10,000.00

นส.วณีนุช วราชุน

10,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61090001 ลงวันที่ 4
กันยายน 2561

197

จ้างออกแบบ ART Work
และจัดทา E-Book หนังสือ
KPI THIP ปี 2562

14,980.00

14,980.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

14,980.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

14,980.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61090002 ลงวันที่ 6
กันยายน 2561

194
195

3,638.00
28,312.20

3,638.00
28,312.20

แบบ สขร. 1
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปีงบประมำณ 2561
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
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)

198

จ้างทางวิชาการเพื่อออกแบบ
ระบบสารวจความพึงพอใจ
และความไว้วางใจของผู้
ให้บริการและผู้รับบริการต่อ
ระบบบริการสุขภาพ ในด้าน
คุณภาพ และความปลอดภัย
ของสถานพยาบาล

250,000.00

250,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดีเสิร์ช จากัด

250,000.00

บริษัท ไอดีเสิร์ช จากัด

250,000.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61090003 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561

199

จ้างเหมาดาเนินการจัด
สถานที่การประชุมและจัด
กิจกรรมงานวันแห่งความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากรสาธารณสุขของ
ประเทศไทย (Thailand
Patient and Personnel
Safety Day)

246,100.00

246,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

246,100.00

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จากัด

246,100.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61090004 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561

200

จ้างทาArt Work
ประชาสัมพันธ์การจัด
หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน
ประจาปี 2562

39,590.00

39,590.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

39,590.00

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

39,590.00

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61090005 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561

201

จ้างทากิตติกรรมประกาศขั้น1
ขั้น2 และใบประกาศนียบัตร
ขั้น 3

10,207.80

10,207.80

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

10,207.80

ร้าน เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
โดยนางแก้วตา จุลมุสิ

10,207.80

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก PO61090006 ลงวันที่ 25
กันยายน 2561

