สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
100,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

21,704.95

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 จากัด
เสนอราคา 21,704.95 บาท
นายธีรพัฒน์ อังศุวาล
เสนอราคา 100,000.00 บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 21,704.95 บาท
นายธีรพัฒน์ อังศุวาล
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 100,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง
คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
สช.บซ. 65-009
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565
สช.บจ. 65-058
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

1

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 9 รายการ

2

จ้างจัดทาข้อมูลเรื่อง “การมีสว่ นร่วมในการ
จัดการการแพร่ระบาด
โควิด-19 ของประเทศไทย” ฉบับภาษาอังกฤษ

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

3

จ้างพิมพ์หนังสือรวมบันทึกความทรงจาจาก
เพื่อนพ้องน้องพี่ในวาระครบรอบ 1 ปี การจาก
ไปของนายแพทย์มงคล (11 ธันวาคม 2564)
และวาระ 16 มกราคม 2565 ครบ 80 ปี ชาต
การนายแพทย์มงคล

100,000.00

83,460.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิมพ์ดี จากัด
เสนอราคา 83,460.00 บาท

บริษัท พิมพ์ดี จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 83,460.00 บาท

คุณสมบัติ
สช.บจ. 65-059
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

4

จ้างย้าย ติดตั้ง โต๊ะ Partition พร้อมเดินสาย
ระบบ Lan และระบบไฟฟ้า
จ้างเหมาบริการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัย
อิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สาหรับโดเมน
nationalhealth.or.th

25,000.00

21,400.00

เฉพาะเจาะจง

88,155.10

32,067.90

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไวร์ลงิ ค์ เวิรล์ดไวด์ เซอร์วิส จากัด
เสนอราคา 21,400.00 บาท
บริษัท คลาวด์ คอมพิวดิ้ง โซลูชั่น จากัด
เสนอราคา 32,067.90 บาท

บริษัท ไวร์ลงิ ค์ เวิรล์ดไวด์ เซอร์วิส จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 21,400.00 บาท
บริษัท คลาวด์ คอมพิวดิ้ง โซลูชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 32,067.90 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง
คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

6

จ้างพิมพ์หนังสือ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. 2564

83,000.00

82,390.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนา จากัด
เสนอราคา 82,390.00 บาท

บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนา จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 82,390.00 บาท

คุณสมบัติ
สช.บจ. 65-062
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565

7

จ้างต่ออายุโดเมนเนม สาหรับโดเมน
nationalhealth.or.th
จ้างพิมพ์หนังสือสานพลัง ฉบับเดือนมีนาคม
2565
จ้างออกแบบพร้อมพิมพ์สมุดบันทึก

5,000.00

4,013.00

เฉพาะเจาะจง

60,000.00

56,710.00

เฉพาะเจาะจง

150,000.00

110,745.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.เอช.นิค. จากัด
เสนอราคา 4,013.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด วนิดาการพิมพ์
เสนอราคา 56,710.00 บาท
1. บริษัท วาย.เค.เอช. กราฟิค แอนด์ เพรส
จากัด เสนอราคา 110,745.00 บาท
2. บริษัท ดีลกั ซ์ ไพรด์ จากัด
เสนอราคา 121,980.00 บาท
3. บริษัท ดิ อาเจนด้า จากัด
เสนอราคา 131,610.00 บาท

บริษัท ที.เอช.นิค. จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 4,013.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด วนิดาการพิมพ์
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 56,710.00 บาท
บริษัท วาย.เค.เอช. กราฟิค แอนด์ เพรส จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 110,745.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง
คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง
คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

5

8
9

หน้าที่ 1 จาก 2

สช.บจ. 65-060
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
สช.บจ. 65-061
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565

สช.บจ. 65-063
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565
สช.บจ. 65-064
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
สช.บจ. 65-065
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

สขร. 1
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
200,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

นางสาวณัฐกานต์ สรรค์ศุภศิริกุล
เสนอราคา 168,000.00 บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางสาวณัฐกานต์ สรรค์ศุภศิริกุล
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 168,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
คุณสมบัติ
สช.บจ. 65-066
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

168,000.00

เฉพาะเจาะจง

11 จ้างสังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิดา้ นสุขภาพ
ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติประกอบการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางณัฏฐณิชา เลอฟิลแิ บร์ต
เสนอราคา 40,000.00 บาท

นางณัฏฐณิชา เลอฟิลแิ บร์ต
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 40,000.00 บาท

คุณสมบัติ
สช.บจ. 65-067
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านด้านบริหารจัดการพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (เขต 13)

200,000.00

180,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาริชาติ พิมพ์สภุ าพร
เสนอราคา 180,000.00 บาท

นางสาวปาริชาติ พิมพ์สภุ าพร
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 180,000.00 บาท

คุณสมบัติ
สช.บจ. 65-068
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565

13 จ้างสังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการเข้าถึงสิทธิ
ด้านสุขภาพ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้
สัญชาติประกอบการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงศ์ธร จันทรัศมี
เสนอราคา 40,000.00 บาท

นายพงศ์ธร จันทรัศมี
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 40,000.00 บาท

คุณสมบัติ
สช.บจ. 65-069
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

14 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ าน
ผู้จัดการโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
สาธารณสุขรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน : การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน
ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภาวะ
ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

360,000.00

360,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววนิดา สุดนุช
เสนอราคา 360,000.00 บาท

นางสาววนิดา สุดนุช
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 360,000.00 บาท

คุณสมบัติ
สช.ญ. 65-014
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

15 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ รายงาน
ประจาปี 2564 ของสานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

320,000.00

296,176.00

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท พิมพ์ดี จากัด
เสนอราคา 296,176.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เพอร์เฟค โค๊ตติ้ง
เสนอราคา 303,880.00 บาท
3. บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จากัด
เสนอราคา 306,020.00 บาท

บริษัท พิมพ์ดี จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 296,176.00 บาท

คุณสมบัติ
สช.ญ. 65-015
ครบถ้วนถูกต้อง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านด้านโครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตาแหน่ง
นักวิชาการ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

หน้าที่ 2 จาก 2

