
สขร. 1   

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง

 ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 16 รายการ 100,000.00    26,435.42      เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 จํากัด
เสนอราคา 26,435.42 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 26,435.42 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บซ. 65-015
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2 ซื้อกระดาษสําหรับถายเอกสาร 60,000.00      20,972.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภางค เทรดดิ้ง จํากัด
เสนอราคา 20,972.00 บาท

บริษัท ศุภางค เทรดดิ้ง จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 20,972.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บซ. 65-016
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3 ซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรวิเคราะหขอมูล 
(Microsoft Power BI Premium Per User)

17,000.00      16,692.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิจี จํากัด 
เสนอราคา 16,692.00 บาท

บริษัท อินดิจี จํากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 16,692.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บซ. 65-017
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

4 เชาจอ LED Display Screen เพื่อรองรับประชุม
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการเขาถึงสิทธิดาน
สุขภาพ ของกลุมแรงงานขามชาติ และ ประชุม
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการเขาถึงสิทธิดาน
สุขภาพ ของกลุมเด็กและเยาวชนไรรัฐไรสัญชาติ

50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มคิว มีเดีย พลัส จํากัด
เสนอราคา 50,000.00 บาท

บริษัท เอ็มคิว มีเดีย พลัส จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 50,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-086
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565

5 จางจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ สช. งานเดิน 
วิ่ง หัวใจอาสา

50,000.00      49,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิวรรณ คําดาวเรือง
เสนอราคา 49,000.00 บาท

นางสาววิวรรณ คําดาวเรือง
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 49,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-087
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

6 จางพัฒนาระบบฐานขอมูลภาค/ีเครือขาย
ระยะที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ

500,000.00    481,500.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท จีบีเอส อลิอันซ (ประเทศไทย) 
จํากัด เสนอราคา 497,550.00 บาท
2. บริษัท ไซแอม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
เสนอราคา 500,000.00 บาท 
3. บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด 
เสนอราคา 481,500.00 บาท

บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 481,500.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-088
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

7 จางปรับปรุง พัฒนา และดูแลบริการภายใต
เว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

180,000.00    171,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด 
เสนอราคา 171,200.00 บาท

บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 171,200.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-089
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

8 จางเหมาบริการ Maintenance Service ระบบ 
Pay Roll ประจําป 2565

20,000.00      18,457.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท จํากัด
เสนอราคา 18,457.50 บาท

บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 18,457.50 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-090
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

9 จางพิมพหนังสือสานพลัง ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2565

50,000.00      49,220.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กังพรีเพรส จํากัด
เสนอราคา 49,220.00 บาท

บริษัท กังพรีเพรส จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 49,220.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-091
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2565

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หนาที่ 1 จาก 2



สขร. 1   

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง

 ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10 จางแปลประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.
2564

15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอารี ชัยเสถียร
เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวอารี ชัยเสถียร
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 15,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-092
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

11 จางออกแบบและผลิตโปสเตอรงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ

430,000.00    42,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เปอรสเปคทีฟ 9 จํากัด
เสนอราคา 42,800.00 บาท

บริษัท เปอรสเปคทีฟ 9 จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 42,800.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถวนถูกตอง

สช.บจ. 65-093
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

หนาที่ 2 จาก 2
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