
สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือลิขสิทธิโปรแกรมป้องกีนไวรัสคอมพิวเตอร์             71,400.00             71,155.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด
เสนอราคา 71,155.00 บาท

 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 71,155.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บซ. 64-011
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564

2 จ้างผลิตส่ือและประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของ
คนรุ่นใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา PM 2.5

62,000.00      62,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพลินี  เสริมสินสิริ
เสนอราคา 62,000.00 บาท

นางสาวพลินี  เสริมสินสิริ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 62,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-085
ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564

3 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ “จุดแข็ง
ระบบสุขภาพไทย”

200,000.00    147,125.00    เฉพาะเจาะจง 1) บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด
เสนอราคา 147,125.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพอร์เฟค โค๊ตต้ิง
เสนอราคา 167,990.00 บาท
3) บริษัท กิตติพรการพิมพ์
เสนอราคา 197,950.00 บาท

บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 147,125.00 
บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-086
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564

4 จ้างแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

7,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ บุญศิริวิบูลย์
เสนอราคา 60,000.00 บาท

นายอ านาจ บุญศิริวิบูลย์
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 60,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-087
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564

5 จ้างพิมพ์หนังสือ "คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข"
 กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี
 2)

100,000.00    97,937.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์สิริพัฒนา จ ากัด
เสนอราคา 97,937.10 บาท

บริษัท พิมพ์สิริพัฒนา จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 97,937.10 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-088
ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2564

6 จ้างเหมาบริการ Maintenance Service 
ระบบ Pay Roll ประจ าปี 2564

20,000.00      18,457.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทรแองเก้ิล ซอฟท์ จ ากัด
เสนอราคา 18,457.50 บาท

บริษัท ไทรแองเก้ิล ซอฟท์ จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 18,457.50 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-089
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

7 จ้างถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติด้วยมาตรการ Bubble and Seal พ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร

150,000.00    150,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัทร ประภาสุชาติ
เสนอราคา 150,000.00 บาท

นางสาวณภัทร ประภาสุชาติ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 150,000.00 
บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.ญ. 64 - 022
ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564
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สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้างการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือบรรจุ
เป็นระเบียบวาระในเวทีสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ พ.ศ.2564

350,000.00    300,000.00    เฉพาะเจาะจง 1) นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
เสนอราคา 300,000.00 บาท
2) นางสาวปารณัฐ  สุขสุทธ์ิ
เสนอราคา 320,000.00 บาท
3) นางสาวรุจา รอดเข็ม
เสนอราคา 350,000.00 บาท

นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 300,000.00 
บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.ญ. 64 - 023
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2564

9 จ้างถอดบทเรียนกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเมือง ระดับ
ท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาล
เมืองชัยภูมิ

360,000.00    348,392.00    เฉพาะเจาะจง 1) บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จ ากัด 
เสนอราคา 348,392.00 บาท 
2) บริษัท มหาชุมชน จ ากัด เสนอราคา 
355,240.00 บาท
3) บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 358,450.00 บาท 

บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 348,392.00 
บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.ญ. 64 - 024
ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2564

10 จ้างบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าท่ี จัดท า
ข้อมูลและบริหารจัดการงานลงทะเบียน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 พ.ศ. 
2564

250,000.00    230,000.00    เฉพาะเจาะจง 1) น.ส.เสาวลักษณ์ ทรัพย์ผดุงสุข
เสนอราคา 230,000.00 บาท
2) น.ส.พัชรินทร์ เสถียรมาศ
เสนอราคา 240,000.00 บาท
3) นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์
เสนอราคา 250,000.00 บาท

น.ส.เสาวลักษณ์ ทรัพย์ผดุงสุข
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 230,000.00 
บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.ญ. 64 - 025
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

11 จ้างพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการ
สานพลังพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ
ของชุมชน กรุงเทพมหานคร

240,000.00    240,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา สงวนสินธุกุล
เสนอราคา 240,000 บาท

นางสาวกรรณิกา สงวนสินธุกุล
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 240,000.00 
บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.สสส.ญ. 64-008
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564

หน้าท่ี 2 จาก 2


