แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
60,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
60,000.00 นายสราวุฒิ พันธุชงค
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
50,000.00 นายวีรบูรณ วิสารทสกุล
50,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
29,790.94 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
29,790.94 บริษัท ธนวิชย จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
150,000.00 สํานักงานบริหารและพัฒนา
150,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
องคความรู (องคการมหาชน)
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
62,060.00 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)
62,060.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
3,500.00 นางสาว วารุนีย สนธิ
3,500.00
มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

1

จางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูของ
เจาหนาที่สนับสนุนวิชาการ

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ พันธุชงค

2

จางเหมาบริการสรุปบทเรียนงาน
ประเมินผลเพื่อการเรียนรูและพัฒนาหนวย
จัดการระดับจังหวัด
จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการ
สุขภาวะ แนะนําองคกร สสส.

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรบูรณ วิสารทสกุล

30,000.00

29,790.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

4

จางเหมาบริการสถานที่จัดงานมหกรรม
เยาวชน Young คิด กลา ฝน

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (องคการมหาชน)

5

จางบํารุงรักษาลิฟตรายป (แบบไมรวม
อะไหล)

63,000.00

62,060.00

6

จาตรวจสอบการชําระหนี้และสถานะของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่
1503/2558 คดีหมายเลขแดงที่
2607/2559

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย สนธิ

7

จางตรวจสอบชําระหนี้และสถานะของผูถูก
ฟองคดี คดีหมายเลขดําที่ 1192/2560 คดี
หมายเลขแดงที่ 2431/2561

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย สนธิ

3,500.00 นางสาว วารุนีย สนธิ

8

จางดําเนินการและจัดสงจดหมายขาวสราง
สุข

360,000.00

352,101.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

352,101.67 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

9

จางจัดทําขอมูลบทความสรางสุขภาวะชุมชน

27,600.00

3

เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

27,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พวงชมพู ประเสริฐ

27,600.00 นางสาว พวงชมพู ประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

8 ตุลาคม 2562

PO63-00001

11 ตุลาคม 2562

PO63-00002

16 ตุลาคม 2562

PO63-00004

17 ตุลาคม 2562

PO63-00003

18 ตุลาคม 2562

PO63-00005

18 ตุลาคม 2562

PO63-00006

18 ตุลาคม 2562

PO63-00007

352,101.67 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ 18 ตุลาคม 2562
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
27,600.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ 22 ตุลาคม 2562
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO63-00008

3,500.00

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO63-00009

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
60,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

10

จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการ
สุขภาวะ แนะนําองคกร สสส.

11

จางกระจายสื่อโปสเตอร โครงการแปรงฟน
ปองกันอนาคตลูกผุ

12

ซื้ออะไหลสําหรับประตูอัตโนมัติพรอม
บริการติดตั้ง

13

จางแกไขทอน้ําตัน

6,000.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจเมนท
จํากัด

14

ซื้อคลอรีนน้ํา

9,000.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ช็อพ จํากัด

15

ซื้อเครื่องกรองน้ําพรอมบริการติดตั้ง

16

จางซอมตูกดน้ําดื่ม

17

จางแกไขทอน้ําเติม Cooling Tower

34,000.00

33,057.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูคอนส เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

18

ซื้อสวิทชไฟและ Motion Sensor พรอม
บริการติดตั้ง

39,000.00

38,092.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด

19

ซื้อน้ํายาเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ใชกับ
ระบบ Cooling Tower และ Chiller

201,000.00

200,336.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟคเคมิคัล แอนด
เซอรวิส จํากัด

20

จางบํารุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล
(Digital Object Library) ประจําป 2563

500,000.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอร
ปอเรชั่น จํากัด

7,169.00

21,000.00

11,000.00

4,000.00

55,902.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคัลเลอรพริน จํากัด

20,972.00

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
55,902.15 บริษัท ธนวิชย จํากัด
55,902.15 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
7,169.00 บริษัท สยามคัลเลอรพริน
7,169.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
20,972.00 บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่น
20,972.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
แนล (ประเทศไทย) จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
5,885.00 บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจ
5,885.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เมนท จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
8,560.00 บริษัท พูล ช็อพ จํากัด
8,560.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
10,058.00 บริษัท นิวตั้น ฟูด อิควิปเมนท
10,058.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
3,959.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
3,959.00 บริษัท ซี-ฟอรม จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
33,057.65 บริษัท ฟูคอนส เอ็นจิเนียริ่ง
33,057.65 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
38,092.00 บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด
38,092.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
200,336.10 บริษัท เพอรเฟคเคมิคัล
200,336.10 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
แอนด เซอรวิส จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
499,690.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร
499,690.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
ปอเรชั่น จํากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จํากัด

10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตั้น ฟูด อิควิปเมนท
จํากัด
3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี-ฟอรม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

22 ตุลาคม 2562

PO63-00010

24 ตุลาคม 2562

PO63-00012

24 ตุลาคม 2562

PO63-00013

24 ตุลาคม 2562

PO63-00014

24 ตุลาคม 2562

PO63-00015

24 ตุลาคม 2562

PO63-00016

24 ตุลาคม 2562

PO63-00017

24 ตุลาคม 2562

PO63-00018

24 ตุลาคม 2562

PO63-00019

24 ตุลาคม 2562

PO63-00020

28 ตุลาคม 2562

PO63-00021

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21

ซื้อโชคอัพฝงพื้นประตูพรอมบริการติดตั้ง

22

จางเหมาบริการเปนรายบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานตําแหนงเจาหนาที่สนับสนุน
วิชาการ 12 เดือน (พ.ย. 2562 - ต.ค. 2563)

23

จางงานบริการน้ํายาฆาเชื้อในหองน้ํา
ภายในอาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ

24

25

26

จัดซื้อพื้นที่ใหบริการจัดเก็บขอมูลออนไลน
และบริหารจัดการเว็บไซต
www.socialmarketing.thaihealth.or.th
จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนดานการรับเงินภาษีและการ
จัดเก็บเอกสารสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับ
รองรับการประชุมในหองประชุมยอยของ
สํานักงานชั้น 6

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
55,000.00

21,100 บาท/
เดือน

500,000.00

1,412,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
53,553.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ

253,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ เขื่อนจนะ

บริษัท ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย
442,209.60 เฉพาะเจาะจง จํากัด

1,412,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาตาโปรคอมพิวเตอร
ซิสเต็มส จํากัด

นางสาวอุมาพร ทองสอาด
180,000.00 15,000 บาท/เดือน

9,565.80

ผูไดรับการคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อ
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
ลงวันที่
เลขที่สัญญา
หรือจาง
53,553.50 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธ
53,553.50 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ 28 ตุลาคม 2562 PO63-00023
นาพัฒ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
253,200.00
253,200.00 นายภาณุพงศ เขื่อนจนะ
29 ตุลาคม 2562 PO63-00022
มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

442,209.60 บริษัท ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพ
พลาย จํากัด
1,412,400.00 บริษัท ดาตาโปรคอมพิวเตอร
ซิสเต็มส จํากัด

180,000.00 นางสาวอุมาพร ทองสอาด

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
9,565.80 เฉพาะเจาะจง เซอรวิส จํากัด

9,565.80 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จํากัด

442,209.60 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ 29 ตุลาคม 2562 PO63-00024
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
1,412,400.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ 30 ตุลาคม 2562 PO63-00011
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
180,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ 31 ตุลาคม 2562 PO63-00025
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
9,565.80 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ 31 ตุลาคม 2562 PO63-00026
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

