รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
กองบริ ห ารการคลั ง เป็ น หน่ วยงานที่ มี ภ ารกิ จเกี่ ยวกั บ การดำเนิ น การด้ านการพั ส ดุ ของ
กรมควบคุมโรค ซึ่งหมายถึง การจัดหา การควบคุม การจำหน่าย ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดหานอกจากต้องดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบี ย บฯ กฎกระทรวงฯ แล้ ว มีห น้าที่ ดำเนิ นการจัดหาพัสดุให้ กับหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกินอำนาจของ
หน่ วยงานในสั งกัดกรมควบคุมโรค ด้ว ยวิธีการที่เหมาะสมให้ ถู กต้ อ งตามระเบีย บ ข้อ บั งคับ และมติ ครม.
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประหยัดงบประมาณ และใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกินอำนาจการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งเป็น
1. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมทั้งหมด 38 โครงการ
โดยแบ่งเป็น เงินงบประมาณ จำนวน 36 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งหมดที่ตั้งไว้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 734,109,468.25 บาท จัดหาได้ 638,774,883.41 บาท
ประหยัดได้ 95,334,584.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.99 ดังนี้
ลำดับ

ประเภทของเงิน

1.

เงินงบประมาณ

2.

เงินนอกงบประมาณ
รวม

จำนวน
โครงการ
36

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)
721,348,882.25

2

12,760,586.00

38
734,109,468.25
(รายละเอียดตามภาคผนวก)

ผลการจัดหา
ประหยัดได้ คิดเป็น
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ
629,275,083.41 92,073,798.84 12.76
9,499,800.00

3,260,786.00 25.55

638,774,883.41 95,334,584.84 12.99

2. การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งหมด 70 โครงการ โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณ
จำนวน 51 โครงการ และเงิน นอกงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณทั้ งหมดที่ ตั้งไว้ตามแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 283,061,812.47 บาท จัดหาได้ 277,618,978.13 บาท ประหยัดได้ 5,442,834.34 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.92 ดังนี้
ลำดับ

ประเภทของเงิน

จำนวน
โครงการ

วงเงินที่ตั้งไว้

ผลการจัดหา

ประหยัดได้

คิดเป็น
ร้อยละ

1.

เงินงบประมาณ

51

169,409,603.47

166,218,903.77

3,190,699.70

1.89

2.

เงินนอกงบประมาณ

19

113,652,209.00

111,400,074.36

2,252,134.64

1.98

70
283,061,812.47
(รายละเอียดตามภาคผนวก)

277,618,978.13

5,442,834.34

1.92

รวม
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3. การจัดหาพัสดุโดยวิธี คัดเลือก เงินงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งหมด
ที่ ตั้ ง ไว้ ต ามแผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง จำนวน 5,200,200.00 บาท จั ดหาได้ 5,200,000.00 บาท ประหยั ดได้
200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ดังนี้
ลำดับ
1.

ประเภทของเงิน
เงินงบประมาณ
รวม

จำนวน
โครงการ
1

วงเงินที่ตั้งไว้

1

ผลการจัดหา

ประหยัดได้

5,200,200.00

5,200,000.00

200.00

คิดเป็น
ร้อยละ
0.0038

5,200,200.00

5,200,000.00

200.00

0.0038

(รายละเอียดตามภาคผนวก)
4. สรุปผลการจัดหารายหน่วยงานที่ กองบริหารการคลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2563
มีจำนวน 108 โครงการ โดยแบ่งเป็น
- เงินงบประมาณ จำนวนโครงการ 87 โครงการ วงเงินจัดหารวมทั้งสิ้น 895,958,685.72 บาท
ผลการจัดหาได้จำนวนเงิน 800,693,987.18 บาท ประหยัดได้จำนวนเงิน 95,264,698.54 บาท คิดเป็นร้อยละ
10.63 (รายละเอียดตามภาคผนวก)
- เงิ น นอกงบประมาณ จำนวนโครงการ 21 โครงการ วงเงิ น จั ด หารวมทั้ ง สิ้ น
126,412,795.00 บาท ผลการจั ดห าได้ จำน วนเงิ น 120,899,874.36 บาท ป ระห ยั ดได้ จำนวน เงิ น
5,512,920.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 (รายละเอียดตามภาคผนวก)
ในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารการคลัง
ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ควรนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จากหลายแหล่งที่มา มาเป็นข้อมูลในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) รวมทั้งนำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ Timeline เพื่อให้ได้พัสดุตรงตาม
ระยะเวลาที่ต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สามารถดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายได้ตามแผน
3. ควรจัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอ ย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิ บั ติงาน แลกเปลี่ย นเรียนรู้จากประสบการณ์ การทำงานระหว่างกันป้องกันไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน
4. ควรจัดอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของตนเอง
รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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จากผลการดำเนินงานของกองบริหารการคลัง ในปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดำเนินการจัดหา
พัสดุให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆที่เกินอำนาจของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาแก้ไข
ปั ญ หาให้ ห น่ วยงานเพื่ อให้ ส ามารถดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างได้ตามแผน รวมทั้งได้ ทำ Timeline พร้อมทั้ ง
แนะนำหน่วยงานในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง การเผยแพร่ร่างประกาศ
ทางเว็บ ไซต์ แต่ ยั งมี ห น่ ว ยงานที่ ยั งมีข้ อผิ ดพลาดในการจัด ทำเอกสาร หรือปฏิ บั ติ ไม่ ถูก ต้อ งตามระเบี ย บ
มติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน มีการหมุนเวียนโอนย้ายบ่อยครั้ง ทำให้ขาดแคลน
บุคคลากรที่มีป ระสบการณ์ในงานด้านพัสดุ ทำให้ ได้รับข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น และเนื่องจากในปี 2563 มีสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้กองบริหารการคลังไม่สามารถจัดประชุม อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
นอกจากดำเนินการจัดหาพัสดุและเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานแล้ว กองบริหารการคลัง
ยังมีหน้าที่ช่วยกำกับติดตามความก้าวหน้าผลการจัดหางบลงทุนของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค และ
จัดทำข้อมูล ผลการดำเนิน งานรายสั ปดาห์ เสนออธิบดี รองอธิบดี ใช้เป็นข้อมูลในการบริห ารผลการจัดหา
งบลงทุน ให้เป็น ไปตามเป้ าหมายของสำนักงบประมาณที่กำหนดไว้ ในแต่ละปีงบประมาณซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะต้องถูกต้อง แม่น ยำ และรวดเร็ว โดยกำหนดให้ ห น่ วยงานที่ได้รับ จัด สรรงบประมาณงบลงทุนรายงาน
ความก้าวหน้าในรูปแบบของ Excel File เพื่อให้หน่วยงานในสังกั ดกรมควบคุมโรคสามารถจัดหางบลงทุน
ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ ได้ ร วดเร็ว เป็ น ไปตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเร่ ง รัด การเบิ ก จ่ า ยเงิน
งบประมาณโดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในทุกสัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลเสนอกรมฯ
รับทราบ ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีแนวคิดการนำระบบสารสนเทศภายใต้ชื่อ “ระบบติดตามการจัดหา
งบลงทุ น (Procurement Tracking System)” เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานสามารถรายงานขั้ น ตอนการดำเนิ น งาน
ตามขั้นตอนปัจจุบัน และผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และเป็น Realtime กองบริหารการคลัง
จึงได้ประชุมถ่ายทอดการใช้งานระบบในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ผ่าน Video Conference เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทดสอบระบบ และกองบริหารการคลั งจะได้แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ก่อนติดตั้งระบบบนเครือข่ายสารสนเทศ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
ข้อตรวจพบในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563
จากผลการปฏิ บั ติงานที่ กองบริหารการคลั งได้ดำเนิ นการจั ดหาพั สดุให้ กับหน่ วยงานต่าง ๆ
ในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ย วกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
พบว่า
1. กองบริหารการคลังจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) แต่ก็ยงั มีหลายหน่วยงานที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ
2. ข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร หรื อปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบเนื่องจากเป็นระเบียบ
ใหม่ ประกอบกั บ เจ้ าหน้ า ที่ พั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานมี ก ารหมุ น เวี ย นโอนย้ ายบ่ อ ยครั้ ง ทำให้ ข าดแคลนผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในงานด้านพัสดุ ทำให้ได้รับข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ
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3. การเผยแพร่ราคากลาง หรือรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR เพื่อให้สาธารณชน
เสนอแนะและวิจารณ์ ยังมีบางหน่ วยงานไม่ดำเนินการ เนื่ องจากไม่เข้าใจวิธีการดำเนินงาน รวมทั้งการนับ
ระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทำให้เกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งผลให้เกิด
ข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ ควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้หรือบุคคลที่ใช้ประโยชน์
จากพัสดุนั้น และเจ้าหน้ าที่พัสดุควรแจ้งคณะกรรมการแต่ละคณะให้ทราบถึงหน้าที่ของตนเองรวมทั้งขั้นตอน
และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
1. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ควรนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จากหลายแหล่งที่มา มาเป็นข้อมูลในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) รวมทั้งนำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ Timeline เพื่อให้ได้พัสดุตรงตาม
ระยะเวลาที่ต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สามารถดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายได้ตามแผน
3. ควรจัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอ ย่างต่อเนื่ อง เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบั ติงาน แลกเปลี่ย นเรียนรู้จากประสบการณ์ การทำงานระหว่างกันป้องกันไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน
4. อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค
Finance Division Department Of Disease Control

รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ภาคผนวก
รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
1. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1

ซื้อครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน
27 รายการ

2

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ
(3 สายพันธ์) จำนวน 100,000 โด๊ส

3

จ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคาร
สำนักงานของสถาบันบำราศนราดูร
ประจำปีงบประมาณ 2563

4

วงเงินที่ตั้งไว้

ผู้เสนอราคา

5,489,627.50 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรัก เทสท์ตงิ้ จำกัด

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา

ผลต่าง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

5,438,756.50

50,871.00

บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์
จำกัด

9,700,000.00

800,000.00

7,600,000.00 1. บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ราชาโยช จำกัด
2. บริษัท ราชาโยช จำกัด
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด
4. บริษัท เค.เอส.ซี. คลีนนิ่งเซอร์วสิ จำกัด

7,090,000.00

510,000.00

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
(b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส
(ครั้งที่ 2)

8,100,000.00 บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย
จำกัด

6,390,000.00

1,710,000.00

5

จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

5,373,600.00 1. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2. บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่น จำกัด
3. บริษัท อีโวรอนเมนท์ จำกัด

บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร์ จำกัด

5,345,720.00

27,880.00

6

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

3,749,800.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล
2. บริษัท โปรทาสค์ จำกัด

บริษัท โปรทาสค์ จำกัด

3,531,250.00

218,550.00

10,500,000.00 1. บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
2. บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

-2การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
7 ซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา
จำนวน 1 เครื่อง
8 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์)

วงเงินที่ตั้งไว้

ผู้เสนอราคา

3,800,000.00 1. บริษัท เวิลด์สยามกรุป๊ จำกัด
2. บริษัท ยูนิซอฟต์ ซิสเต็ม จำกัด
69,700,000.00 1. บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

9

เช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา
1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563)

1,238,861.75 1. บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
(มหาชน)
2. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

10

เช่ารถยนต์กรมควบคุมโรค จำนวน 3
รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60
เดือน
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่
30 เมษายน 2568)

102,310,200.00 1. บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
2. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
3. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนท์ ลีส จำกัด (มหาชน)

11

ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่
กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ

8,480,000.00 1. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2. บริษัท อีโวรอนเมนท์ จำกัด
3. บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด

ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์
จำกัด
1. บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้
เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
(มหาชน)
2. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล
จำกัด
1. บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์
เอ คาร์ จำกัด
2. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล
จำกัด
3. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์
แอนท์ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร์ จำกัด

ผลการจัดหา

ผลต่าง

3,789,000.00

11,000.00

73,701,600.00

-4,001,600.00
(เกินงบประมาณ)

1,238,861.75

0.00

79,107,240.00

23,202,960.00

8,453,000.00

27,000.00

-3การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
12 ซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ (EOC PoE) ศูนย์สารสนเทศ ตำบล
ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ระบบ
13 จ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการและศูนย์
ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน
1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

วงเงินที่ตั้งไว้

ผู้เสนอราคา

6,000,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย เควสท์
2. บริษัท แสงชัย วิศวกรรมและบริการ จำกัด

ผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย
เควสท์

ผลการจัดหา

ผลต่าง

5,980,000.00

20,000.00

41,161,600.00 1. บริษัท พี.เอ็น.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2. บริษัท เอสดีที คอนสครัคชั่น จำกัด
3. บริษัท กฤษนันท์ จำกัด
4. บริษัท หัสดี เนเชอรัล จำกัด

บริษทั พี.เอ็น.ดีไซน์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด

36,900,000.00

4,261,600.00

14

ซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน
4 รายการ

20,104,000.00 1. บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
2. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกอร์
เทค อินเตอร์เนชั่นแนล

12,627,800.00

7,476,200.00

15

ซื้อเครื่องตรวจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม
จำนวน 1 เครื่อง

11,770,000.00 1. บริษัท ยีนพลัส จำกัด
2. บริษัท อาฟเตอร์แล็บ จำกัด

บริษัท ยีนพลัส จำกัด

11,740,000.00

30,000.00

16

ซื้อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุน
ข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง

5,000,000.00 1. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร์ จำกัด

4,975,500.00

17

จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ขนาด 12
ครอบครัว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย
แมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 หลัง

2. บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด

12,006,700.0 1. ห้างหุน้ ส่วนจำกัด โชคนคร
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นยางก่อสร้าง
3. บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัด

ห้างหุน้ ส่วนจำกัด
โชคนคร

9,780,000.00

24,500.00

2,226,700.00

-4การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วงเงินที่ตั้งไว้

ผู้เสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา

ผลต่าง

18

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ
และห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง
ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

10,000,000.00 1. บริษทั ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2. บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์
จำกัด

9,560,000.00

440,000.00

19

ซื้อครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
(ครั้งที่ 2) (ซื้อ 2 รายการ ยกเลิก 1 รายการ)

11,191,800.00 1. บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด
2. บริษทั ซินเซียร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท เทอร์โมสแกน
จำกัด

10,440,632.00

751,168.00

20

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน
2 รายการ (ครั้งที่ 2)

15,015,120.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรัก เทสท์ตงิ้
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

15,002,256.00

12,864.00

21

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชี้อ HIV RNA
โดยวิธี RT-PCR แบบ Real - Time

12,196,800.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรัก เทสท์ตงิ้
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำกัด

12,186,187.20

10,612.80

22

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ
และห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์
จำกัด

11,588,100.00

1,936,100.00

23

ซื้อระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
แบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0
ศู น ย์ ส ารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ
เมื องนนทบุ รี จังหวัดนนทบุ รี พร้อ มติ ดตั้ ง
จำนวน 1 ระบบ

13,524,200.00 1. บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
2. บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด
3. บริษทั ไฮจินิค โซลูชั่น จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำอิง
5. ห้างหุ้นส่วนปัทมพร คอนสตรัคชั่น
6. บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด
18,000,000.00 1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2. บริษัท แสงชัย วิศวกรรมและบริการ จำกัด

บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

17,968,000.00

32,000.00

-5การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วงเงินที่ตั้งไว้

ผู้เสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา

ผลต่าง

24

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ
และห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก

13,524,200.00 1. บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
2. บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัทมพร คอนสตรัคชั่น
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณมีวิศวกรรม

บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด

10,848,600.00

2,675,600.00

25

จ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค
จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

36,356,700.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจีย้ งยี่ก่อสร้าง
2. เคยูเอ คอนสตรัคชั่น
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.พี.1999
4. บริษัท ศิริวิทย์การช่าง จำกัด
5. บริษัท เจ สิริ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี้ยงยี่
ก่อสร้าง

32,200,000.00

4,156,700.00

26

จ้างก่อสร้างอาคารจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของ
สถาบันบำราศนราดูร

77,270,100.00 1. บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด
2. บริษัท ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
3. กิจการร่วมค้า ไอเอส

บริษัท ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี
จำกัด

61,100,000.00

16,170,100.00

27

ซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10
รายการ
(ซื้อ 4 รายการ ยกเลิก 6 รายการ)

บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วสิ
จำกัด

3,584,721.96

610,063.04

28

ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และรั บ ส่ งภาพทางรั ง สี วิ ท ยา
(PACS) จำนวน 1 เครื่อง

29

ซื้อระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน
1 ระบบ

4,194,785.00 1. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วสิ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
18,500,000.00 1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
2. บริษัท ไทย จีแอล จำกัด
3. บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
5,000,000.00 1. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2. บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
จำกัด
บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร์ จำกัด

18,475,000.00

25,000.00

4,985,130.00

14,870.00

-6การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
30 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ
และห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี

วงเงินที่ตงั้ ไว้
ผู้เสนอราคา
(บาท)
13,524,200.00 1. บริษัท ออฟฟิเซียล อีควิปเมนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง
จำกัด
2. บริษัท วอลค์เกอร์ เอสเตท จำกัด
3. บริษัท แพคซายน์ จำกัด
4. บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด
5. บริษัท โพรเซสเอ็นจิเนียร์แอนด์คอนซับแทนท์ จำกัด
6. บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด

ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วอลค์เกอร์
เอสเตท จำกัด

ผลการจัดหา
(บาท)
11,780,000.00

ผลต่าง
(บาท)
1,744,200.00

31

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวยั ทำงาน
(Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์
จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย

80,000,000.00 1. บริษัท เอนคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด
2. บริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
3. กิจการร่วมค้า วี.เอส.กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท เอนคอนคอน
สตรัคชั่น จำกัด

65,950,409.00

14,049,591.00

32

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ และทีพ่ ักบุคลากร
ด้านควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง
ของกองโรคติดต่อทั่วไป
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค
(อาคาร 1 – 11) ประจำปีงบประมาณ 2564

44,775,600.00 1. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด
2. บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท กรีนไทย
คอนสตรัคชั่น จำกัด

34,589,000.00

10,186,600.00

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จำกัด

5,658,000.00

646,188.00

33

6,304,188.00 1. บริษัท ราชาโยค จำกัด
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค
จำกัด
3. บริษทั รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลติ ี้ จำกัด
4. บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด
5. บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด

-7การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

34

จ้ า งเหมาดู แ ลและบำรุ งรั ก ษาสนามหญ้ า
สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ
2564

2,296,800.00 1. ห้างหุน้ ส่วนจำกัด พรหม พฤกษา
2. บริษัท พนาทัศน์ จำกัด
3. บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
4. บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด
5. บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
6. บริษัท ทรูวัน จำกัด
7. บริษัท ทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จำกัด
8. บริษัท อีโค เคมิคอลส์ เซอร์วสิ จำกัด

บริษัท ทรูวัน จำกัด

2,053,950.00

242,850.00

35

จ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคาร
สำนั กงาน ของส ถาบั นบ ำราศ น ราดู ร
ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12
เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
30 กันยายน 2564)

12,000,000.00 1. บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์
คอมเมอร์เชียล จำกัด

10,236,369.00

1,763,631.00

36

จ้ า งบริ ก ารเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยทั้ ง
หน่ วยงานส่ วนกลาง และภู มิ ภ าคของกรม
ควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

5,280,000.00

10,000.00

629,275,083.41

92,073,798.84

รวม 36 รายการ

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

ผู้เสนอราคา

5,290,000.00 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

721,348,882.25

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

-8การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินนอกงบประมาณ
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

ผู้เสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

1

ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว
จำนวน 259,675 ชุด

6,760,586.00 1. บริษทั อาร์เอ็กซ์ จำกัด
2. บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท โค อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป
จำกัด

4,154,800.00

2,605,786.00

2

จ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.
2563 (Thailand Malaria Survey 2020)
จำนวน 1 งาน

6,000,000.00 1. บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด
2. บริษทั จีเอ 2007 จำกัด
3. บริษัท วิสดอมแคร์แอนด์คอนซัลแทนท์
จำกัด
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บริษทั จีเอ 2007 จำกัด

5,345,000.00

655,000.00

9,499,800.00

3,260,786.00

รวม 2 รายการ

12,760,586.00

-9สรุปผลการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งหมด 38 โครงการ

ลำดับ

ประเภทของเงิน

1.

เงินงบประมาณ

2.

เงินนอกงบประมาณ
รวม

จำนวน
โครงการ
36

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)
721,348,882.25

ผลการจัดหา
(บาท)
629,275,083.41

ประหยัดได้
(บาท)
92,073,798.84

คิดเป็น
ร้อยละ
12.76

2

12,760,586.00

9,499,800.00

3,260,786.00

25.55

38

734,109,468.25

638,774,883.41

95,334,584.84

12.99

-102. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณ
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบ
อัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain
Reaction (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(GeneXpert) รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน
7 เครื่อง

วงเงินที่ตั้งไว้
ผู้ชนะการเสนอราคา
(บาท)
6,412,000.00 บริษัท ไอโอมีเดีย (ประเทศไทย)
จำกัด

ผลการจัดหา
(บาท)
6,167,000.00

ผลต่าง
(บาท)
245,000.00

2

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV
Viral Load) จำนวน 11,520 เทสต์

9,792,000.00 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด

9,792,000.00

0.00

3

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL
จำนวน 3,000 โด๊ส

2,355,000.00 บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด

2,346,000.00

9,000.00

5

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 โด๊ส

6,875,000.00 สภากาชาดไทย

6,500,000.00

375,000.00

5

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน
1 คัน
เช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่
วันที1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
3 รายการ

28,000.00 อูฐ่ าปนะยนต์

27,466.90

533.10

3,716,585.25 1. บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้
เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

3,716,585.25

0.00

7,307,580.00 บริษัท มาสุ จำกัด

7,307,580.00

0.00

6

7

ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) พร้อมน้ำยา
สำหรับทำละลาย จำนวน 133,350 โด๊ส

-112. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

8

จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัย
สุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค

4,980,000.00 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด

4,977,604.80

2,395.20

9

จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน
5 รายการ

4,935,050.00 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด

4,931,600.00

3,450.00

10

ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1
Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay)
จำนวน 6 กล่อง

3,840,000.00 บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด

3,816,000.00

24,000.00

11

ซื้อ วัคซี นรวมป้อ งกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) พร้อ ม
การกระจายวัคซีนสำหรับโครงการรณรงค์ให้วัคซีนห้องกัน
โรคหัด จำนวน 850,000 โด๊ส

49,200,000.00

1,800,000.00

12

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ

3,925,573.00

5,001.00

13

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายไฟใหม่
จำนวน 1 งาน

53,000.00

0.00

51,000,000.00 บริษัท มาสุ จำกัด

3,930,574.00 1. บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
จำกัด
2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
3. บริษัท เมดิทอป จำกัด
53,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรซัพพลาย

-122. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

14

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง

15

จ้างทำตรายาง จำนวน 37 รายการ

16

เช่าเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา
6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563)

17

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน
500 รีม

18

ซื้อยา Favipiravir ชื่อการค้า AVIGAN Tablets 200 mg
จำนวน 40,000 เม็ด

4,200,000.00

19

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV
Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 6,432 เทสต์

20

ซื้อยาเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline (Champix) จำนวน
2 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

17,800.00 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด

17,500.00

300.00

7,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรลาภ
พัฒนภัณฑ์

7,147.60

352.40

2,530,828.20

0.00

48,150.00

1,850.00

4,200,000.00

0.00

4,952,640.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

4,948,330.56

4,309.44

9,999,000.00

9,998,982.23

17.77

2,530,828.20 บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด

50,000.00 บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
บริษัท FUJIFILM Toyama
Chemical Co., Ltd. ประเทศญี่ปนุ่

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

-102. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

21

จ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 19 จำนวน
5 รายการ

22

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

23

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

5,056,375 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
388,400.00 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด

4,588,400.00

467,975.00

387,458.00

942.00

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับ
ซีกโลกใต้ ปี 2020 ชนิด 4 สายพันธุ์

8,400,000.00 บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด

8,400,000.00

0.00

24

จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม พร้อมทาสี
จำนวน 1 งาน

48,000.00 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด

47,300.00

700.00

25

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา และเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง
รถตู้โดยสาร (รถราชการ) จำนวน 1คัน

15,000.00 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่าย
โตโยต้า จำกัด

14,086.00

914.00

26

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 งาน

50,000.00 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด

47,650.00

2,350.00

27

จ้างก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคาร
ศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ของกองโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 แห่ง

12,850,000.00 บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน
จำกัด

12,610,000.00

240,000.00

28

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

66,382.80

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด

65,387.70

995.10

-142. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

29

จ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารของกองบริหารการคลัง
จำนวน 1 งาน

30

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

18,000.00 นางสาวศุภลักษณ์ อมรชีวศิลปกุล

18,000.00

0.00

ซื้อไส้กรองสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 2 ชุด

6,300.00 บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค จำกัด

6,206.00

94.00

31

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

4,012.50 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด

4,012.50

0.00

32

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

6,650.00 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด

6,650.00

0.00

33

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

92,800.00 1. บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด
2. บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล

92,678.00

122.00

34

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน

43,200.00 นายสมเกียรติ เจริญกาย

43,200.00

0.00

35

442,700.00 หงษ์สุวรรณเฟอร์นิเจอร์

442,445.00

255.00

36

จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณพื้นที่กลุ่มบัญชี กองบริหารกการคลัง
จำนวน 1 งาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ

101,390.00 บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด

101,390.00

0.00

37

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

500,000.00 ลิฟวิ่งรูม เฟอร์นิเจอร์

500,000.00

0.00

38

ซื้อยางรถยนต์ ของรถตู้โดยสาร (รถราชการ) จำนวน 4 เส้น

12,999.99

1,000.01

14,000.00 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่าย
โตโยต้า จำกัด

-152. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

39

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ราย

40

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัา จำนวน 25,000 โด๊ส

41

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

42

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

43

จ้ า งเหมาดู แ ลและซ่ อ มแซมเครื่ อ งปรั บ อากาศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 34 เครื่อง

44

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนด A4 จำนวน 800 รีม

45

เช่ า พื้ น ที่ จั ด เก็ บ เอกสารของกองบริ ห ารการคลั ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

46

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

47

ซื้อเครื่องคำนวณเลขชนิดพกพา

48

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารกรม
ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

ผู้ชนะการเสนอราคา

9,500.00 นายนิโรธ สงสำเภา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

9,500.00

0.00

6,500,000.00

0.00

12,120.00

880.00

496,480.00

0.00

61,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรซัพพลาย

61,200.00

0.00

77,040.00 บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด

77,040.00

0.00

236,933.72 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

236,933.72

0.00

74,122.00 บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด

70,969.80

3,152.20

16,200.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

16,088.52

111.48

6,552,360.00

0.00

6,500,000.00 สภากาชาดไทย โดยสถานเสาวภา
13,000.00 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
496,480.00 หงษ์สุวรรณเฟอร์นิเจอร์

6,552,360.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงาน
รักษาความปลอดภัย

-162. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

49

จ้างทำตู้เก็บเอกสารติดผนัง จำนวน 1 งาน

50
51

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผลการจัดหา
(บาท)

ผลต่าง
(บาท)

195,000.00 ลิฟวิ่งรูม เฟอร์นิเจอร์

195,000.00

0.00

จ้างกั้นห้องประชุมเล็ก พร้อมทาสี จำนวน 1 งาน

20,000.00 ลิฟวิ่งรูม เฟอร์นิเจอร์

20,000.00

0.00

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองบริหารการคลัง

72,000.00 บริษัท มหาจำเริญ จำกัด

72,000.00

0.00

166,218,903.77

3,190,699.70

รวม 51 รายการ

169,409,603.47

-17การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินนอกงบประมาณ
ลำดั
ชื่อโครงการ
บที่
1 จ้างทีป่ รึกษาศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS)
ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒

วงเงินที่ตั้งไว้
ผู้ชนะการเสนอราคา
(บาท)
2,104,300.00 มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผลการจัดหา
(บาท)
2,104,300.00

ผลต่าง
(บาท)
0.00

2

เช่าระบบจัดเก็บและรับ ส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล
(PACS) ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564)

1,505,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

1,505,000.00

0.00

3

จ้างบริการและบำรุงรั กษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณ โรค
และการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน
28 เครื่อง (40 Kits)

1,420,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
จำกัด

1,420,000.00

0.00

4

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณ โรคระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ
SPot (T-Spot.TB) จำนวน 1,752 เทสต์

2,628,000.00 บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์
(ประเทศไทย) จำกัด

2,624,496.00

3,504.00

5

ซื้อ น้ ำยาตรวจหาปริ ม าณไวรั สเอชไอวีในกระแสเลื อ ด HIV
Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 20,160เทสต์

15,523,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

15,509,692.80

13,307.20

6

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
(CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 15,552 เทสต์

11,975,040.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

11,964,920.00

10,120.00

7

ซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype
MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจ
วิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดือ้ ยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค
Line Probe Assay (LPA) จำนวน 84 กล่อง

2,940,000.00

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
จำกัด

2,940,000.00

0.00

-18การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
ลำดั
ชื่อโครงการ
บที่
8 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
(CAP/CTM HIV-1 Test v2.0) จำนวน 5,952 เทสต์

วงเงินที่ตั้งไว้
(บาท)
4,583,040.00
21,828,000.00

ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด

ผลการจัดหา
(บาท)
4,579,052.16

ผลต่าง
(บาท)
3,987.84

21,249,558.00

578,442.00

9

ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด
(Thermoscan) ยี่ห้อ FLIR รุ่น T620 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน
17 เครื่อง

10

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
(CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 6,480 เทสต์

4,989,600.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

4,985,258.40

4,341.60

11

ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1
Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay)
จำนวน 4 กล่อง

2,560,000.00 บริษัท ไบโอจีโนเมด

2,544,000.00

16,000.00

12

จ้างทีป่ รึกษาและกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนา
รูปแบบขับเคลื่อนคุณภาพดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์เครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 1 งาน

2,100,000.00 สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2,100,000.00

0.00

13

ซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype
MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจ
วิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดือ้ ยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค
Line Probe Assay (LPA) จำนวน 129 กล่อง

4,515,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
จำกัด

4,515,000.00

0.00

-19การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
ลำดั
ชื่อโครงการ
บที่
14 ซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของตับและปริมาณไขมันสะสม
ในตับ พร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง (บำรุง)

วงเงินที่ตงั้ ไว้
ผู้ชนะการเสนอราคา
(บาท)
5,600,000.00 บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด

ผลการจัดหา
(บาท)
3,990,000.00

ผลต่าง
(บาท)
1,610,000.00

15

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
(CAP/CTM HIV-1 Test,V2.0) จำนวน 9,600 เทสต์

7,392,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

7,385,568.00

6,432.00

16

เช่าพื้ น ที่ ค ลิ นิก และพื้ น ที่ ห้ อ งเก็ บยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่มิ ใช่ ย า
คลินิก ชุ ม ชนสีลม@ทรอปเมด ระยะเวลา 11 เดื อ น (ตั้ งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
(โดยการเจรจาตกลงกับผู้เช่าโดยตรง)

3,606,009.00 มหาวิทยาลัยมหิดล

3,606,009.00

0.00

17

จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564) ของสถาบันบำราศนราดูร

9,000,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จำกัด

9,000,000.00

0.00

18

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และ
ทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

6,803,220.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงาน
รักษาความปลอดภัย

6,803,220.00

0.00

19

เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล
(PACS) ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564)

2,580,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

2,574,000.00

6,000.00

111,400,074.36

2,252,134.64

รวม 19 รายการ

113,652,209.00

-20สรุปผลการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด 69 โครงการ
ลำดับ

ประเภทของเงิน

จำนวน
โครงการ

วงเงินที่ตั้งไว้

ผลการจัดหา

ประหยัดได้

คิดเป็น
ร้อยละ

1.

เงินงบประมาณ

51

169,409,603.47

166,218,903.77

3,190,699.70

1.89

2.

เงินนอกงบประมาณ

19

113,652,209.00

111,400,074.36

2,252,134.64

1.98

70

283,061,812.47

277,618,978.13

5,442,834.34

1.92

รวม

-213. การจัดหาพัสดุโดยวิธคี ัดเลือก ด้วยเงินงบประมาณ
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซี
ในกระแสเลือด ยี่ห้อ CAP/CTM HCV QUANT
TEST V2.0 จำนวน 45 กล่อง

วงเงินที่ตั้งไว้
ผู้ชนะการเสนอราคา
(บาท)
5,200,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

5,200,200.00

รวม 1 รายการ

ผลการจัดหา
(บาท)
5,200,000.00

ผลต่าง
(บาท)
200.00

5,200,000.00

200.00

สรุปผลการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก ทั้งหมด 1 โครงการ
ลำดับ
1.

ประเภทของเงิน
เงินงบประมาณ
รวม

จำนวน
โครงการ
1
1

วงเงินที่ตั้งไว้

ผลการจัดหา

ประหยัดได้

5,200,200.00

5,200,000.00

200.00

คิดเป็น
ร้อยละ
0.0038

5,200,200.00

5,200,000.00

200.00

0.0038

