
สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือสิทธ์ิการใช้งานชุดซอฟต์แวร์ส านักงานและ
ซอฟต์แวร์สนับสนุนการท างานทาไกลร่วมกัน
ส าหรับองค์กรระดับมาตรฐาน

500,000.00    498,369.62    เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิจี จ ากัด 
เสนอราคา 498,369.62 บาท

บริษัท อินดิจี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  498,369.62 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-020
ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

2 ซ้ือสิทธ์ิการใช้ชุดโปรแกรมส าหรับการออกแบบ
และผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

45,000.00      42,586.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาดี อินโนเวช่ัน จ ากัด
เสนอราคา 42,586.00 บาท

บริษัท พาดี อินโนเวช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  42,586.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-021
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565

3 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 10,000.00      9,309.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค จ ากัด
เสนอราคา 9,309.00 บาท

บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  9,309.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-022
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565

4 จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการระบบสุขภาพ
ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม" เพ่ือพัฒนาศักยภาพกอง
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองรับ
การถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

100,000.00    100,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีอาร์ โปรดักส์ จ ากัด 
เสนอราคา 97,905.00 บาท

บริษัท ทีซีอาร์ โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  97,905.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-103
ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565

5 จ้างบรรณาธิการข้อมูล เร่ือง "Social 
Participation Mechanisms in Government 
Response to COVID-19 in Thailand"

50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง นางอนุสรา ตระมูล
เสนอราคา 50,000.00 บาท

นางอนุสรา ตระมูล
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  50,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-104
ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565

6 จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ หนังสือเร่ือง
แนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วม : ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี

200,000.00    200,000.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พิมพ์สิริพัฒนา จ ากัด 
เสนอราคา 179,118.00 บาท  
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.ที. การพิมพ์ 
เสนอราคา 183,612.00 บาท  
3. บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จ ากัด 
เสนอราคา 184,815.75 บาท

บริษัท พิมพ์สิริพัฒนา จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 179,118.00 บาท  

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-105
ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

7 จ้างท ากระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จ านวน
 3 รายการ

75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล 
เสนอราคา 73,937.00 บาท

เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 73,937.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-106
ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565

8 จ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 33,000.00      33,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเลช่ัน แอเรีย จ ากัด
เสนอราคา 32,100.00 บาท

บริษัท ทรานสเลช่ัน แอเรีย จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  32,100.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-107
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2565
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2565

หน้าท่ี 1 จาก 2



สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จ้างเปล่ียนรางและผ้าม่านพร้อมติดต้ัง ห้อง
ประชุมสุชน 3 ช้ัน 3

25,000.00      25,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวใยใหม  นามรัตน์
เสนอราคา 21,000.00 บาท

นางสาวใยใหม  นามรัตน์
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  21,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-108
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565

10 จ้างเช่าบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ศักด์ิ เป้าประจ าเมือง
เสนอราคา 22,200.00 บาท

นายอดุลย์ศักด์ิ เป้าประจ าเมือง
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  22,200.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-109
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565

11 จ้างบรรณาธิการ Notification of the National
 Health Commission On Criteria and 
Methods of Health Impact assessment of 
Public Policies B.E. 2564 (A.D. 2021)

6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภราดา แก้วภราดัย
เสนอราคา 6,000.00 บาท

นางสาวภราดา แก้วภราดัย
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  6,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-110
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565

12 จ้างผลิตวีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานการ
จัดท าร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย

130,000.00    130,000.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท 365 อากาศดี จ ากัด 
เสนอราคา 128,400.00 บาท
2. บริษัท ซินเซียร์ เฮ้าส์ จ ากัด 
เสนอราคา 129,470.00 บาท 
3. บริษัท คิดดี จัง จ ากัด 
เสนอราคา 130,005.00 บาท

บริษัท 365 อากาศดี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  128,400.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-111
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2565

13 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร

26,000.00      26,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวองค์อร จินตโกวิท
เสนอราคา 26,000.00 บาท

นางสาวองค์อร จินตโกวิท
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  26,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-112
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565

14 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ด้านขยายผลการพัฒนากลไกและ
ขับเคล่ือนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร (เขต 13)

27,000.00      27,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรนันท์ ถิรสิริสิน
เสนอราคา 27,000.00 บาท

นางสาวถิรนันท์ ถิรสิริสิน
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง  27,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.สสส.บจ. 65-008
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565

หน้าท่ี 2 จาก 2


