สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ 2564
ในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
269,880.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

54,475.75

เฉพำะเจำะจง

155,200.00

31,458.00

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
บริษัท พำพรพรรณ ซัพพลำย จำกัด
เสนอรำคำ 54,475.75 บำท
บริษัท ศุภำงค์ เทรดดิ้ง จำกัด
เสนอรำคำ 31,458.00 บำท
นำยกฤษฎำ บุญชัย
เสนอรำคำ 80,000 บำท

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง
บริษัท พำพรพรรณ ซัพพลำย จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 54,475.75 บำท
บริษัท ศุภำงค์ เทรดดิ้ง จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 31,458.00 บำท
นำยกฤษฎำ บุญชัย
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 80,000 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
สช.บซ. 64-002
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563
สช.บซ. 64-003
ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563
สช.บจ. 64-022
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563

1

ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 43 รำยกำร

2

ซื้อกระดำษสำหรับถ่ำยเอกสำร

3

จ้ำงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยเฉพำะประเด็น
ว่ำด้วย "ธรรมนูญสุขภำพกรุงเทพมหำนคร"

80,000.00

80,000.00

เฉพำะเจำะจง

4

จ้ำงจัดพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดผลิตสื่อคลิป
วีดโี อและอินโฟกรำฟฟิก ภำยใต้โครงกำร
"รวมพลังเยำวชนตื่นรู้ ช่วยชำติสู้ภัยโควิด19"

100,000.00

95,230.00

เฉพำะเจำะจง

เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
เสนอรำคำ 95,230 บำท

เฟมัส แอนด์ ซัคเซ็สฟูล
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 95,230 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-023
ครบถ้วน ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563

5

จ้ำงศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำสิทธิ
ด้ำนสุขภำพและควำมสัมพันธ์ของภำคี
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเด็กและเยำวชนไร้
รัฐไร้สญ
ั ชำติ

50,000.00

49,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยพงศ์ธร จันทรัศมี
เสนอรำคำ 49,500 บำท

นำยพงศ์ธร จันทรัศมี
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 49,500 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-024
ครบถ้วน ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563

6

จ้ำงจัดทำวิดที ัศน์ระเบียบวำระธรรมนูญ
สุขภำพกรุงเทพมหำนคร และระเบียบวำระ
กำรจัดกำรหำบเร่แผงลอยและกำรใช้พื้นที่
สำธำรณะร่วมกันของกรุงเทพมหำนคร

130,000.00

120,000.00

เฉพำะเจำะจง

1) บริษัท วิสดอม คอนเนคชั่น เฮ้ำส์
จำกัด
เสนอรำคำ 120,000 บำท
2) นำยธวัชชัย มิ่งบัวหลวง
เสนอรำคำ 126,000 บำท
3) นำงสำววรรณี แซ่เล้ำ
เสนอรำคำ 130,000 บำท

บริษัท วิสดอม คอนเนคชั่น เฮ้ำส์ จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 120,000 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-025
ครบถ้วน ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563

7

จ้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรประชุม เรื่อง
สมัชชำสุขภำพกรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563

450,000.00

449,400.00

เฉพำะเจำะจง

1) บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จำกัด
เสนอรำคำ 449,400 บำท
2) บริษัท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด
เสนอรำคำ 449,935 บำท
3) บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จำกัด
เสนอรำคำ 449,507 บำท

บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 449,400 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-026
ครบถ้วน ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563

หน้ำที่ 1 จำก 3

สขร. 1
ลำดับ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

40,000.00

เฉพำะเจำะจง

400,000.00

395,900.00

เฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงออกแบบงำนสื่อสำร งำนสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ ครั้งที่ 13

260,000.00

251,450.00

เฉพำะเจำะจง

1) บริษัท มหำชุมชน จำกัด
บริษัท มหำชุมชน จำกัด
เสนอรำคำ 251,450 บำท
เสนอรำคำ 251,450 บำท
2) บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
เสนอรำคำ 258,940 บำท
3) บริษัท อินโนเวทีฟ มำร์เกตติ้ง คอม
มิวนิเคชั่น จำกัด เสนอรำคำ 260,000
บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-029
ครบถ้วน ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563

11 จ้ำงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Side
event) ในสัปดำห์สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
ของภำคีเครือข่ำย ภำยใต้ชื่อ “เติมควำมรัก
ด้วยควำมรู้…อยู่อย่ำงไรในโลกออนไลน์”

100,000.00

99,400.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนัททยำ เพ็ชรวัฒนำ
เสนอรำคำ 99,400 บำท

นำงสำวนัททยำ เพ็ชรวัฒนำ
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 99,400 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-030
ครบถ้วน ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563

12 จ้ำงจัดทำข้อมูลและบริหำรจัดกำรงำน
ลงทะเบียนด้วยระบบเทคโนโลยี สำหรับกำร
ประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 13
พ.ศ.2563

500,000.00

495,000.00

เฉพำะเจำะจง

1) บริษัท ทีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด
เสนอรำคำ 495,000 บำท
2) บริษัท คมกริบ เทคโนโลยีส์ จำกัด
เสนอรำคำ 500,000 บำท
3) บริษัท ไอสำม เกทเวย์ จำกัด
เสนอรำคำ 500,000 บำท

บริษัท ทีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 495,000 บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 64 - 010
ครบถ้วน ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563

13 จ้ำงบรรณำธิกำรสำนพลัง ประจำปี 2564

500,000.00

487,920.00

เฉพำะเจำะจง

1) บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำกัด
บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำกัด
เสนอรำคำ 487,920 บำท
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 487,920 บำท
2) บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น (ประเทศ
ไทย) จำกัด
เสนอรำคำ 513,600 บำท
3) บริษัท ฮักเดอ จำกัด
เสนอรำคำ 539,280 บำท

8
9

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้ำงแปลเอกสำรในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ ครั้งที่ 13
จ้ำงจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่สำธำรณะสีเขียว
คลองสำน ด้วยกระบวนกำรมีสว่ นร่วม
(POP-UP PARK@คลองสำน) ภำยใต้แนวคิด
"สร้ำงสรรค์พื้นที่ว่ำง เชื่อมย่ำน ผสำนผู้คน สู่
เมืองสุขภำวะที่ยั่งยืน"

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
40,000.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
นำยอำนำจ บุญศิริวิบูลย์
เสนอรำคำ 40,000 บำท
1) บริษัท ฉมำ จำกัด
เสนอรำคำ 395,900 บำท
2) บริษัท มหำชุมชน จำกัด
เสนอรำคำ 400,000 บำท
3) บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
เสนอรำคำ 400,000 บำท

หน้ำที่ 2 จำก 3

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
นำยอำนำจ บุญศิริวิบูลย์
คุณสมบัตถิ กู ต้อง สช.บจ. 64-027
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 40,000 บำท
ครบถ้วน ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563
บริษัท ฉมำ จำกัด
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 64-028
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 395,900 บำท
ครบถ้วน ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 64 - 011
ครบถ้วน ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563

สขร. 1
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

14 จ้ำงบริหำรจัดกำรประชุมสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
3,000,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

2,994,288.00 ประกำศเชิญชวนทั่วไป 1) บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
เสนอรำคำ 2,987,654 บำท
2) บริษัท เซนทรัม จำกัด
เสนอรำคำ 2,999,210 บำท
3) บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด
เสนอรำคำ 2,996,000 บำท

หน้ำที่ 3 จำก 3

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
คุณสมบัตถิ กู ต้อง สช.ญ. 64 - 012
รำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง 2,690,000 บำท
ครบถ้วน ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563

