สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
1
2

3

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซื้อแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ
ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญำณเสียง (Audio
Interface) สำหรับกำรประชุมผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
จ้ำงถ่ำยทำและบันทึกภำพวิดโี อกำรประชุม
ออนไลน์ ทบทวนผลกำรจัดสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ ครั้งที่ 13

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
3,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

2,942.50

เฉพำะเจำะจง

210,000.00

23,760.00

เฉพำะเจำะจง

50,000.00

49,755.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
เสนอรำคำ 2,942.50 บำท
บริษัท เอสพีเค ซำวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เสนอรำคำ 23,760.00 บำท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
รคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 2,942.50 บำท
บริษัท เอสพีเค ซำวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 23,760.00 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
สช.บซ. 64-006
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564
สช.บซ. 64-007
ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง

บริษัท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด
เสนอรำคำ 49,755.00 บำท

บริษัท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 49,755.00 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-048
ครบถ้วน ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2564

4

จ้ำงทำเสื้อโปโลสำหรับพิธีประกำศ
เจตนำรมณ์ตอ่ ต้ำนกำรทุจริตในองค์กร ภำยใต้
โครงกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

30,000.00

56,750.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ณัฐธนำธร จำกัด
เสนอรำคำ 26,750.00 บำท

บริษัท ณัฐธนำธร จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 26,750.00 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-049
ครบถ้วน ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564

5

จ้ำงบันทึกผลแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อ
กำรจัดประชุม
จ้ำงออกแบบ พิมพ์ และจัดส่งหนังสือ “มติ
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.
2563”
จ้ำงออกแบบและพิมพ์หนังสือนิยำมปฏิบัตกิ ำร
(Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องกำรดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative care) สำหรับประเทศไทย

15,000.00

13,380.00

เฉพำะเจำะจง

150,000.00

136,281.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวธินดำรัตน์ เคลิ้มกระโทก
เสนอรำคำ 13,380.00 บำท
บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนำ จำกัด
เสนอรำคำ 136,281.00 บำท

นำงสำวธินดำรัตน์ เคลิ้มกระโทก
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 13,380.00 บำท
บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 136,281.00 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

60,000.00

38,841.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนำ จำกัด
เสนอรำคำ 38,841.00 บำท

บริษัท พิมพ์สริ ิพัฒนำ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 38,841.00 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-052
ครบถ้วน ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564

80,000.00

8,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสุรษิต วัยวงษ์
เสนอรำคำ 8,000.00 บำท

นำยสุรษิต วัยวงษ์
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 8,000.00 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-053
ครบถ้วน ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

6

7

8

จ้ำงเหมำรื้อและปูกระเบื้องห้องน้ำภำยในห้อง
ทำงำนเลขำธิกำร

หน้ำที่ 1 จำก 2

สช.บจ. 64-050
ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
สช.บจ. 64-051
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564

สขร. 1
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

9

จ้ำงจัดทำวีดทิ ัศน์ประมวลสรุปกระบวนกำร
สมัชชำสุขภำพกรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
130,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

117,700.00

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
1) บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จำกัด
เสนอรำคำ 118,770.00 บำท
2) บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จำกัด
เสนอรำคำ 118,556.00 บำท
3) บริษัท ดีน่ำดู มีเดีย พลัส จำกัด
เสนอรำคำ 117,700.00 บำท

หน้ำที่ 2 จำก 2

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
บริษัท ดีน่ำดู มีเดีย พลัส จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 117,700.00 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.สสส.บจ. 64-011
ครบถ้วน ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564

