
สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือกระดาษส าหรับถ่ายเอกสาร 60,000.00      20,972.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภางค์ เทรดด้ิง จ ากัด
เสนอราคา 20,972.00 บาท

บริษัท ศุภางค์ เทรดด้ิง จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 20,972.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-002
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15 รายการ 100,000.00    23,206.16      เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด
เสนอราคา 23,206.16 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 23,206.16 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-003
ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 100,000.00    19,645.20      เฉพาะเจาะจง พี แอนด์ พี เทรดด้ิง 
เสนอราคา 19,645.20 บาท

พี แอนด์ พี เทรดด้ิง 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 19,645.20 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-004
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564

4 ซ้ือนาฬิกาแขวนผนัง ส าหรับห้องประชุม จ านวน
 3 เรือน

200,000.00    3,852.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด
เสนอราคา 3,852.00 บาท

บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 3,852.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-005
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564

5 จ้างออกแบบและผลิตเส้ือโปโลงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 14

50,000.00      46,224.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ จ ากัด
เสนอราคา 46,224.00 บาท

บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 46,224.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-024
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

6 จ้างจัดท าหนังสือหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 
2564

70,000.00      65,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นเอส ครีเอช่ัน
เสนอราคา 65,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นเอส ครีเอช่ัน
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 65,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-025
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

7 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 พ.ศ. 2564

420,000.00    406,600.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อุดมงาน จ ากัด 
เสนอราคา 406,600.00 บาท
2. บริษัท ดูโอ โปรดักช่ัน จ ากัด
เสนอราคา 417,300.00 บาท 
3. บริษัท เซอร์เรียล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด 
เสนอราคา 419,440.00 บาท 

บริษัท อุดมงาน จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 406,600.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-026
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

8 จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้างานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

80,000.00      70,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีอาร์ โปรดักส์ จ ากัด 
เสนอราคา 70,001.54 บาท

บริษัท ทีซีอาร์ โปรดักส์ จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 70,001.54 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-027
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

9 จ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกรัฐสภา ต่อการขับเคล่ือน มติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ วิถีเพศภาวะ เสริมพลังสุขภาวะ
ครอบครัว

50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร จันทรัศมี
เสนอราคา 50,000.00 บาท

นายพงศ์ธร จันทรัศมี
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 50,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-028
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564

ในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

หน้าท่ี 1 จาก 2



สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ 
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 จ้างบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าท่ี จัดท า
ข้อมูลและบริหารจัดการงานลงทะเบียน สมัชชา
สุขภาพกรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2564

50,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์  โตค างาม
เสนอราคา 40,000.00 บาท

นางจุไรรัตน์  โตค างาม
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 40,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-029
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

11 จ้างถ่ายเอกสารงานสมัชชาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2564

60,000.00      23,085.00      เฉพาะเจาะจง วรรณธวรรธก๊อปป้ี
เสนอราคา 23,085.00 บาท

วรรณธวรรธก๊อปป้ี
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 23,085.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-030
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

12 จ้างออกแบบและผลิตหน้ากากผ้า งานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 พ.ศ.2564

180,000.00    170,130.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทีซีอาร์ โปรดักส์ จ ากัด 
เสนอราคา 170,130.00 บาท 
2. ร้าน ทวีการ์เมนท์ 
เสนอราคา 177,000.00 บาท 
3. ร้าน เคทีพี.โปโล 
เสนอราคา 179,760.00 บาท 

บริษัท ทีซีอาร์ โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 170,130.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-031
ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564

13 เช่าสถานท่ี 600,000.00    243,735.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 243,735.30 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 243,735.30 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-032
ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564

14 จ้างบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าท่ี จัดท า
ข้อมูลและบริหารจัดการงานลงทะเบียน สมัชชา
สุขภาพกรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2564

90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนพเก้า ชูศรี
เสนอราคา 90,000.00 บาท

นางสาวนพเก้า ชูศรี
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 90,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-033
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564

หน้าท่ี 2 จาก 2


