
สขร. 1   

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง

 ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อกระดาษสําหรับถายเอกสาร 60,000.00      15,729.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภางค เทรดดิ้ง จํากัด
เสนอราคา 15,729.00 บาท

บริษัท ศุภางค เทรดดิ้ง จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 15,729.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บซ. 65-012
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

2 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
จํานวน 2 เครื่อง

50,000.00      47,000.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อภิรซัพพลาย 
เสนอราคา 47,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด อภิรซัพพลาย 
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 47,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บซ. 65-013
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

3 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 71,500.00      71,155.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด
เสนอราคา 71,155.00 บาท

บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 71,155.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บซ. 65-014
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

4 จางบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นการเขาถึงสิทธิดานสุขภาพของกลุม
แรงงานขามชาติ และประชุมสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นการเขาถึงสิทธิดานสุขภาพกลุม
เด็กและเยาวชนไรรัฐไรสัญชาติ

400,000.00    369,150.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วิชชั่น แมนเนจเมนท จํากัด
เสนอราคา 373,965.00 บาท
2. บริษัท คิว ไลฟ มีเดีย จํากัด
เสนอราคา 388,410.00 บาท
3. บริษัท มานะดี มีเดีย จํากัด 
เสนอราคา 369,150.00 บาท

บริษัท มานะดี มีเดีย จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 369,150.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-079
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

5 จางแปลเอกสารเรื่อง "การมีสวนรวมในการ
จัดการ การแพรระบาดโควิด-19 ของประเทศ
ไทย" ฉบับภาษาอังกฤษ

60,000.00      50,183.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเลชั่น แอเรีย จํากัด
เสนอราคา 50,183.00 บาท

บริษัท ทรานสเลชั่น แอเรีย จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 50,183.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-080
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

6 จางทําสติกเกอรติดปายชื่อตาง ๆ ภายใน
สํานักงาน และติดตั้งกระดานไวทบอรดโฟเมกา

20,000.00      17,915.00      เฉพาะเจาะจง นายเกษม  อรรคพานิช 
เสนอราคา  17,915.00 บาท

นายเกษม  อรรคพานิช 
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 17,915.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-081
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

7 เชาใชบริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web 
Conference

150,000.00    141,111.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด
เสนอราคา 141,111.60 บาท

บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 141,111.60 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-082
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

8 จางซอมแซมและเปลี่ยนพัสดุที่ชํารุดภายใน
สํานักงาน

30,000.00      12,810.00      เฉพาะเจาะจง นายสามารถ  ตุลาธร
เสนอราคา 11,104.00 บาท

นายสามารถ  ตุลาธร
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 11,104.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-083
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

9 จางจัดทําฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

45,000.00      45,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ
เสนอราคา  45,000.00 บาท

นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 45,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-084
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

10 จางจัดนิทรรศการ เสาเข็มสังคม : ตําบลเขมแข็ง
 ประเทศมั่นคง "กรณีศึกษาการจัดการตําบล
เขมแข็งแบบพหุภาคี การปฏิรูปของจริงที่ฐานราก"

50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ ฤกษจินดาวงศ
เสนอราคา  50,000.00 บาท

นายศุภวิชญ ฤกษจินดาวงศ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 50,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-085
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หนาที่ 1 จาก 2



สขร. 1   

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง

 ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จางจัดประกวดการออกแบบสรางสรรคอัตลักษณ
 (Key Visual) งานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
 15

350,000.00    295,000.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พีเอซีดี จํากัด 
เสนอราคา 295,000.00 บาท 
2. บริษัท คอนเทนตคราฟเตอร จํากัด 
เสนอราคา 298,000.00 บาท
3. บริษัท เอนฟนิตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
เสนอราคา 300,000.00 บาท

บริษัท พีเอซีดี จํากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 295,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.ญ. 65-017
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

12 จางสื่อสารงานตามภารกิจภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 ผานสถานี
วิทยุกระจายเสียง ประจําป 2565

500,000.00    500,000.00    เฉพาะเจาะจง จากสัญญาจาง เลขที่ สช.ญ.64-016 
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 
เปนเงิน 500,000.00 บาท

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 500,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.ญ. 65-018
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

หนาที่ 2 จาก 2
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