สขร. 1
สรุปผืลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2564
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ซื้อกระดาษสาหรับถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
155,200.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

20,972.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศุภางค์ เทรดดิ้ง จากัด
เสนอราคา 20,972.00 บาท
บริษัท วัน-ทู-ออล จากัด
เสนอราคา 44,298.00 บาท
1) บริษัท วินทูเกเตอร์ จากัด
เสนอราคา 200,000.00 บาท
2) นางสาวลักษณาวดี ธนานุภาพ
เสนอราคา 225,000.00 บาท
3) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง เสนอราคา 240,000.00 บาท

2

ซื้อกล้องสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

500,000.00

44,298.00

เฉพาะเจาะจง

3

จ้างประเมินผลการปฏิบัตงิ านของเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.
2564

250,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

4

จ้างจัดระบบประชุมออนไลน์สาหรับการประชุม
Kick Off กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
(ชุดที่ 2)

100,000.00

99,510.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อเดไลน์ จากัด
เสนอราคา 99,510.00 บาท

บริษัท อเดไลน์ จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 99,510.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-097
ครบถ้วน
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

5

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(C Internet)

7,640.00

7,639.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โทรคมานาคมแห่งชาติ จากัด
(มหาชน) เสนอราคา 7,639.80 บาท

บริษัท โทรคมานาคมแห่งชาติ จากัด
(มหาชน)
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 7,639.80 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-098
ครบถ้วน
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

6

จ้างบรรณาธิการหนังสือนิยามปฏิบัตกิ าร
(Operational definition) ของคาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative
care) สาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ

4,000.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายบดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
เสนอราคา 3,500.00 บาท

นายบดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 3,500.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-099
ครบถ้วน
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

7

จ้างพิมพ์รายงาน Bangkok Response to
COVID-19 with the communities &
innovative solutions ฉบับภาษาอังกฤษ

36,000.00

34,775.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทมมา กรุ๊ป จากัด
เสนอราคา 34,775.00 บาท

บริษัท เทมมา กรุ๊ป จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 34,775.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-100
ครบถ้วน
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

8

จ้างพิมพ์ข้อมูลสรุป Factsheet : รายงาน
Bangkok Response to COVID-19 with the
communities & innovative solutions ฉบับ
ภาษาไทย

5,000.00

3,745.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทมมา กรุ๊ป จากัด
เสนอราคา 3,745.00 บาท

บริษัท เทมมา กรุ๊ป จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 3,745.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-101
ครบถ้วน
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จาก 2

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
บริษัท ศุภางค์ เทรดดิ้ง จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 20,972.00 บาท
บริษัท วัน-ทู-ออล จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 44,298.00 บาท
บริษัท วินทูเกเตอร์ จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 200,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
สช.บซ. 64-015
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
สช.บซ. 64-016
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
สช.บจ. 64-096
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

สขร. 1
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
10,000.00

รำคำกลำง

9

จ้างออกแบบหนังสือนิยามปฏิบัตกิ าร
(Operational definition) ของคาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative
care) สาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ

6,420.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนา จากัด
เสนอราคา 6,420.00 บาท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนา จากัด
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-102
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 6,420.00 บาท
ครบถ้วน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

10 จ้างจัดทาวิดที ัศน์ระเบียบวาระการสานพลัง
พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน
กรุงเทพมหานคร และระเบียบวาระการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับภาวะวิกฤติ

120,000.00

120,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสดอม คอนเนคชั่น เฮ้าส์ จากัด
เสนอราคา 120,000.00 บาท

บริษัท วิสดอม คอนเนคชั่น เฮ้าส์ จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 120,000.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.สสส.บจ. 64-016
ครบถ้วน
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

11 จ้างจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
เยาวชน และนักศึกษา ร่วมพัฒนานโยบาย
สาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
พ.ศ. 2564

100,000.00

99,300.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญเครือข่ายนิสติ นักศึกษา
แพทย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
เสนอราคา 99,300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญเครือข่ายนิสติ นักศึกษา
แพทย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 99,300.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 64-029
ครบถ้วน
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

12 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรม
สารองกู้คืนข้อมูล

850,000.00

725,460.00

เฉพาะเจาะจง

1) บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด
เสนอราคา 725,460.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 725,460.00 บาท
2) บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอท จากัด
เสนอราคา 741,510.00 บาท
3) บริษัท แองกัสเทคโนโลยี จากัด
เสนอราคา 749,000.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 64-031
ครบถ้วน
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

1,578,000.00 1,498,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เรียล อินทิกริตี จากัด
เสนอราคา 1,498,000.00 บาท

บริษัท เรียล อินทิกริตี จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 1,498,,000.00
บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 64-032
ครบถ้วน
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอราคา 400,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 400,000.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 64-033
ครบถ้วน
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

13 จ้างพัฒนาระบบยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้
ข้อตกลงเพื่อการปฏิบัตงิ าน (e-Proposal) และ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสานักงาน
(e-Office) ระบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
ข้อตกลง (e-Contract) ที่เกี่ยวข้อง ของ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
14 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
และบุคลากรสาธารณสุข ด้านการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสว่ นร่วม โดย เครื่องมือธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่

400,000.00

400,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

หน้าที่ 2 จาก 2

