
สขร. 1   

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง  วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง

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. 65-007
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2565

2 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 100,000.00    9,309.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค จ ากัด
เสนอราคา 9,309.00 บาท

บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 9,309.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บซ. 65-008
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2565

3 จ้างบรรณาธิการระเบียบวาระ “Promotion of 
sustainable health environment in 
COVID-19 Crisis”

8,000.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร
เสนอราคา 7,500.00 บาท

นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 7,500.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-042
ลงวันท่ี 26 มกราคม 2565

4 จ้างบรรณาธิการระเบียบวาระ “Protection of 
Equitable Access to Health Services by 
Specific Populations in Crises”

10,000.00      9,900.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย พีระปกรณ์
เสนอราคา 9,900.00 บาท

นายสมชาย พีระปกรณ์
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 9,900.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-043
ลงวันท่ี 26 มกราคม 2565

5 จ้างบรรณาธิการระเบียบวาระ “Participatory 
Communication Management in Health 
Crises”	

6,500.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก
เสนอราคา 6,000.00 บาท

นางธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 6,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-044
ลงวันท่ี 26 มกราคม 2565

6 จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์ค หนังสือและ Factsheet
 เร่ือง แนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม : ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี

50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพันธกานต์  ตงฉิน
เสนอราคา 50,000.00 บาท

นายพันธกานต์  ตงฉิน
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 50,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-045
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565

7 จ้างท าเน้ือหาหลักสูตรออนไลน์ (E-learning) 
ความรู้เร่ือง Living will ส าหรับบุคลากรด้าน
สาธารณสุข : แนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสาธารณสุข

10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นางอุมาภรณ์  พงษ์พันธ์ุ
เสนอราคา 10,000.00 บาท

นางอุมาภรณ์  พงษ์พันธ์ุ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 10,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-046
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565

8 จ้างท าเน้ือหาหลักสูตรออนไลน์ (E-learning) 
ความรู้เร่ือง Living will ส าหรับบุคลากรด้าน
สาธารณสุข : ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและสิทธิ
ของบุคคลในการแสดงเจตนาในระยะสุดท้าย
ของชีวิต

10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส
เสนอราคา 10,000.00 บาท

นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 10,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.บจ. 65-047
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565

9 เช่าบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 16,000.00      16,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอตสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล ทรา
เวล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เสนอราคา 16,000.00 บาท

บริษัท ฮอตสปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล ทราเวล 
เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 16,000.00 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

สช.สสส.บจ. 65-005
ลงวันท่ี 21 มกราคม 2566

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2565

หน้าท่ี 1 จาก 1


