สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

จ้างจัดทาสื่อสาหรับกิจกรรมเปิดตัวรายงาน
วิชาการเรื่อง Documentation on
COVID-19 Effective Response and
Promoting Equity in Bangkok, Thailand

2

จ้างการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสว่ น
ร่วมของกลุ่มเครือข่าย ในกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2564
จ้างพัฒนาเอกสารหลัก ร่างมติ แผนที่ทางเดิน
เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนกับวิกฤตโควิด” ภายใต้หมวดประเด็น
ย่อยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับวิกฤตสุขภาพ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

98,000.00

เฉพาะเจาะจง

98,500.00

98,500.00

30,000.00

4

จ้างพัฒนาเอกสารหลัก ร่างมติ แผนที่ทางเดิน
เรื่อง “การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม” ภายใต้หมวด
ประเด็นย่อยที่ 4 วิกฤตสุขภาพของกลุ่มคน

5

6

3

7

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
98,000.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
นางสาวรัตนวดี เศรษฐจิตร
เสนอราคา 98,000.00 บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางสาวรัตนวดี เศรษฐจิตร
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 98,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-077
ครบถ้วน ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เฉพาะเจาะจง

นายวงศกร ฉายวิลยั กรณ์
เสนอราคา 98,500.00 บาท

นายวงศกร ฉายวิลยั กรณ์
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 98,500.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-078
ครบถ้วน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสัญชัย สูตพิ ันธ์วิหาร
เสนอราคา 30,000.00 บาท

นายสัญชัย สูตพิ ันธ์วิหาร
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 30,000.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-079
ครบถ้วน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
เสนอราคา 30,000.00 บาท

นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
เสนอราคา 30,000.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-080
ครบถ้วน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

จ้างพัฒนาเอกสารหลัก ร่างมติ แผนที่ทางเดิน
เรื่อง “การจัดการการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ” ภายใต้หมวด
ประเด็นย่อยที่ 5 วิกฤตสุขภาพกับสังคม
ออนไลน์

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางรุ่งลักษมี วิวัฒน์สจุ ริตกุล
เสนอราคา 30,000.00 บาท

นางรุ่งลักษมี วิวัฒน์สจุ ริตกุล
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 30,000.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-081
ครบถ้วน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

จ้างเหมาบริการต่ออายุใบรับรองความ
ปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate)
สาหรับโดเมน healthstation.in.th
เช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ Web
Conference

30,000.00

28,783.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์)
จากัด เสนอราคา 28,783.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-082
ครบถ้วน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

102,600.00

102,591.60

เฉพาะเจาะจง

บริษัท วัน-ทู-ออล จากัด
เสนอราคา 102,591.60 บาท

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์)
จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 28,783.00 บาท
บริษัท วัน-ทู-ออล จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 102,591.60 บาท

หน้าที่ 1 จาก 2

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-083
ครบถ้วน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สขร. 1
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

8

จ้างบริการตั้งค่าระบบกล้องประชุมออนไลน์

9

จ้างผลิตสื่อวิดที ัศน์ผสมโมชั่นกราฟิก การ
จัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม
๒.๕ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
10,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

150,000.00

145,000.00

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
คุณสมบัตถิ กู ต้อง สช.บจ. 64-084
จากัด
จากัด
ครบถ้วน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เสนอราคา 10,000.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 10,000.00 บาท
1) บริษัท ห้าสี โปรดักชั่น จากัด
บริษัท ๑๙๒๔ สตูดโิ อ จากัด
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.สสส.บจ. 64-014
เสนอราคา 145,520.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 145,000.00 บาท
ครบถ้วน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) บริษัท 1924 สตูดโิ อ จากัด
เสนอราคา 145,000.00 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยฟอร์ม สตูดโิ อ
เสนอราคา 146,055.00 บาท

หน้าที่ 2 จาก 2

