
สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือสิทธ์ิการใช้งานชุดซอฟต์แวร์ส านักงานและ
ซอฟต์แวร์สนับสนุนการท างานทางไกลร่วมกัน
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

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บซ. 64-017
ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

2 ซ้ือชุดเคร่ืองเสียงระบบดิจิทัลประจ าห้องประชุม 250,000.00           233,046.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ณัฐกิตต์ิ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา 233,046.00 บาท

บริษัท ณัฐกิตต์ิ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 233,046.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บซ. 64-018
ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

3 จ้างจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย 
การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม
 2.5 ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ

500,000.00           342,400.00      เฉพาะเจาะจง 1) บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด
เสนอราคา 342,400.00 บาท
2) บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด
เสนอราคา 374,500.00 บาท
3) บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จ ากัด
เสนอราคา 363,800.00 บาท

บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 342,400.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-103
ลงวันท่ี 2 กันยายน 2564

4 จ้างออกแบบส่ือส าหรับเผยแพร่ จ านวน 3 
รายการ

55,000.00             55,000.00        เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิกรินทร์ วรกาญจน์
เสนอราคา 55,000.00 บาท

นายศักด์ิกรินทร์ วรกาญจน์
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 55,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-104
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564

5 จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้า สช. 150,000.00           85,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ จ ากัด
เสนอราคา 85,600.00 บาท

บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 85,600.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-105
ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564

6 จ้างออกแบบและผลิตเส้ือโปโล 50,000.00             43,335.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ จ ากัด
เสนอราคา 43,335.00 บาท

บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 43,335.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-106
ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564

7 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 เคร่ือง 100,000.00           100,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จ ากัด
เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 100,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-107
ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564

8 จ้างออกแบบพร้อมพิมพ์สมุดบันทึก และสมุด
บันทึกแบบสันห่วงบน

400,000.00           343,470.00      เฉพาะเจาะจง 1) บริษัท วาย.เค.เอช. กราฟิค แอนด์ 
เพรส จ ากัด เสนอราคา 343,470.00 
บาท
2) บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด 
เสนอราคา 372,039.00 บาท 
3) บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ากัด 
เสนอราคา 354,384.00 บาท

บริษัท วาย.เค.เอช.กราฟิค แอนด์ เพรส 
จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 343,470.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-108
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564

หน้าท่ี 1 จาก 3



สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี 300,000.00           152,368.00      เฉพาะเจาะจง 1) บริษัท แอด ออน จ ากัด 
เสนอราคา 152,368.00 บาท 
2) บริษัท ดิสเพลย์ กูรู จ ากัด 
เสนอราคา 172,912.00 บาท 
3) บริษัท แคพรีคอร์น ครีเอทีฟ จ ากัด 
เสนอราคา 162,747.00 บาท

บริษัท แอด ออน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 152,368.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-109
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564

10 จ้างซ่อมป้ายช่ือส านักงานด้านหน้าประตู
ทางเข้าออก ช้ัน 3 และซ่อมสีประตูห้องประชุม
สุชนของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

100,000.00           66,165.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี ไอ ดี 06
เสนอราคา 66,165.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี ไอ ดี 06
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 66,165.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-110
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564

11 จ้างออกแบบปรับภูมิทัศน์ภายในส านักงานช้ัน 3 200,000.00           186,300.00      เฉพาะเจาะจง 1) บริษัท อาร์คิเตค แอนด์ เอนจิเนียร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
เสนอราคา 198,720.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายเวย์ ดีไซน์ 
เสนอราคา 190,440.00 บาท 
3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี ไอ ดี 06 
เสนอราคา 186,300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี ไอ ดี 06
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 186,300.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.บจ. 64-111
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564

12 จ้างจัดท าเอกสารวิชาการ “ทิศทางการ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
ภายใต้ งานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในการ
พัฒนาสังคมไทย”

330,000.00           300,000.00      เฉพาะเจาะจง 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เสนอราคา 300,000.00 บาท
2) นางสาวภาวิณี บุญจันดา
เสนอราคา 325,000.00 บาท
3) นายทวีศักด์ิ ชูมา
เสนอราคา 330,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 300,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.ญ. 64-035
ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564

13 จ้างรวบรวมข้อมูลการพัฒนาและขับเคล่ือน
ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี และภาพพึงประสงค์ตาม
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2
 พ.ศ. 2559

500,000.00           470,000.00      เฉพาะเจาะจง 1) มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
เสนอราคา 470,000.00 บาท 
2) สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและสังคม 
เสนอราคา 490,000.00 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ข้าวโฮกเกลือสตูดิโอ 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
เสนอราคา 495,000.00 บาท

มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 470,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.ญ. 64-036
ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564

หน้าท่ี 2 จาก 3



สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จ้างท าระบบสารสนเทศการบริหารและการ
จัดการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

500,000.00           490,000.00      เฉพาะเจาะจง 1) บริษัท ฟรอนทิส จ ากัด 
เสนอราคา 490,000.00 บาท
2) บริษัท ไลฟ์ เฮ้าส์ โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เสนอราคา 495,000.00 บาท 
3) บริษัท เสิร์ฟเสิร์ฟ จ ากัด 
เสนอราคา 500,000.00 บาท

บริษัท ฟรอนทิส จ ากัด  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 490,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน

สช.ญ. 64-037
ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564

หน้าท่ี 3 จาก 3


