
สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 43 รำยกำร 269,880.00      54,475.75        เฉพำะเจำะจง บริษัท พำพรพรรณ ซัพพลำย จ ำกัด
เสนอรำคำ 54,475.75 บำท

บริษัท พำพรพรรณ ซัพพลำย จ ำกัด
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 54,475.75 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บซ. 64-002
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2563

2 ซ้ือกระดำษส ำหรับถ่ำยเอกสำร 155,200.00      31,458.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ศุภำงค์ เทรดด้ิง จ ำกัด
เสนอรำคำ 31,458.00 บำท

บริษัท ศุภำงค์ เทรดด้ิง จ ำกัด
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 31,458.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บซ. 64-003
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563

3 จ้ำงจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเฉพำะประเด็น
ว่ำด้วย "ธรรมนูญสุขภำพกรุงเทพมหำนคร"

80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  บุญชัย
เสนอรำคำ 80,000 บำท

นำยกฤษฎำ  บุญชัย
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 80,000 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-022
ลงวันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2563

4 จ้ำงจัดพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดผลิตส่ือคลิป
วีดีโอและอินโฟกรำฟฟิก ภำยใต้โครงกำร 
"รวมพลังเยำวชนต่ืนรู้ ช่วยชำติสู้ภัยโควิด19"

100,000.00      95,230.00        เฉพำะเจำะจง เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
เสนอรำคำ 95,230 บำท

เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 95,230 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-023
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563

5 จ้ำงศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำสิทธิ
ด้ำนสุขภำพและควำมสัมพันธ์ของภำคี
เครือข่ำยท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มเด็กและเยำวชนไร้
รัฐไร้สัญชำติ

50,000.00        49,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยพงศ์ธร จันทรัศมี
เสนอรำคำ 49,500 บำท

นำยพงศ์ธร จันทรัศมี
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 49,500 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-024
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2563

6 จ้ำงจัดท ำวิดีทัศน์ระเบียบวำระธรรมนูญ
สุขภำพกรุงเทพมหำนคร และระเบียบวำระ
กำรจัดกำรหำบเร่แผงลอยและกำรใช้พ้ืนท่ี
สำธำรณะร่วมกันของกรุงเทพมหำนคร

130,000.00      120,000.00      เฉพำะเจำะจง 1) บริษัท วิสดอม คอนเนคช่ัน เฮ้ำส์ 
จ ำกัด
เสนอรำคำ 120,000 บำท
2) นำยธวัชชัย ม่ิงบัวหลวง 
เสนอรำคำ 126,000 บำท 
3) นำงสำววรรณี แซ่เล้ำ 
เสนอรำคำ 130,000 บำท

บริษัท วิสดอม คอนเนคช่ัน เฮ้ำส์ จ ำกัด
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 120,000 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-025
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2563

7 จ้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรประชุม เร่ือง 
สมัชชำสุขภำพกรุงเทพมหำนคร คร้ังท่ี 1 พ.ศ.
 2563

450,000.00      449,400.00      เฉพำะเจำะจง 1) บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ำกัด 
เสนอรำคำ 449,400 บำท 
2) บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 449,935 บำท 
3) บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ำกัด 
เสนอรำคำ 449,507 บำท

บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ำกัด 
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 449,400 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-026
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563

ในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

หน้ำท่ี 1 จำก 3



สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงแปลเอกสำรในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ คร้ังท่ี 13

40,000.00        40,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ บุญศิริวิบูลย์
เสนอรำคำ 40,000 บำท

นำยอ ำนำจ บุญศิริวิบูลย์
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 40,000 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-027
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2563

9 จ้ำงจัดกิจกรรมกระตุ้นพ้ืนท่ีสำธำรณะสีเขียว 
คลองสำน ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
(POP-UP PARK@คลองสำน) ภำยใต้แนวคิด 
"สร้ำงสรรค์พ้ืนท่ีว่ำง เช่ือมย่ำน ผสำนผู้คน สู่
เมืองสุขภำวะท่ีย่ังยืน"

400,000.00      395,900.00      เฉพำะเจำะจง 1) บริษัท ฉมำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 395,900 บำท 
2) บริษัท มหำชุมชน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 400,000 บำท 
3) บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 400,000 บำท

บริษัท ฉมำ จ ำกัด 
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 395,900 บำท 

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-028
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563

10 จ้ำงออกแบบงำนส่ือสำร งำนสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ คร้ังท่ี 13

260,000.00      251,450.00      เฉพำะเจำะจง 1) บริษัท มหำชุมชน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 251,450 บำท
2) บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 258,940 บำท 
3) บริษัท อินโนเวทีฟ มำร์เกตต้ิง คอม
มิวนิเคช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำ 260,000
 บำท

บริษัท มหำชุมชน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 251,450 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-029
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563

11 จ้ำงจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Side 
event) ในสัปดำห์สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ 
ของภำคีเครือข่ำย ภำยใต้ช่ือ “เติมควำมรัก
ด้วยควำมรู้…อยู่อย่ำงไรในโลกออนไลน์”

100,000.00      99,400.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัททยำ  เพ็ชรวัฒนำ
เสนอรำคำ 99,400 บำท

นำงสำวนัททยำ  เพ็ชรวัฒนำ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 99,400 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.บจ. 64-030
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563

12 จ้ำงจัดท ำข้อมูลและบริหำรจัดกำรงำน
ลงทะเบียนด้วยระบบเทคโนโลยี ส ำหรับกำร
ประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ คร้ังท่ี 13 
พ.ศ.2563

500,000.00      495,000.00      เฉพำะเจำะจง 1) บริษัท ทีพีพี คอนซัลต้ิง จ ำกัด 
เสนอรำคำ 495,000 บำท 
2)  บริษัท คมกริบ เทคโนโลยีส์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 500,000 บำท 
3) บริษัท ไอสำม เกทเวย์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 500,000 บำท

บริษัท ทีพีพี คอนซัลต้ิง จ ำกัด 
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 495,000 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.ญ. 64 - 010
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563

13 จ้ำงบรรณำธิกำรสำนพลัง ประจ ำปี 2564 500,000.00      487,920.00      เฉพำะเจำะจง 1) บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จ ำกัด 
เสนอรำคำ 487,920 บำท  
2) บริษัท เรียล คอนซัลเทช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 513,600 บำท 
3) บริษัท ฮักเดอ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 539,280 บำท

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จ ำกัด 
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 487,920 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.ญ. 64 - 011
ลงวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563

หน้ำท่ี 2 จำก 3



สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จ้ำงบริหำรจัดกำรประชุมสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ คร้ังท่ี 13 พ.ศ. 2563

3,000,000.00   2,994,288.00   ประกำศเชิญชวนท่ัวไป 1) บริษัท แม่น้ ำร้อยสำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ 2,987,654 บำท 
2) บริษัท เซนทรัม จ ำกัด 
เสนอรำคำ 2,999,210 บำท 
3)  บริษัท พรีเซนเทีย จ ำกัด 
เสนอรำคำ 2,996,000 บำท 

บริษัท แม่น้ ำร้อยสำย จ ำกัด 
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 2,690,000 บำท

คุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน

สช.ญ. 64 - 012
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2563

หน้ำท่ี 3 จำก 3


