สขร. 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ลําดับ
1

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
140,000.00

2

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 22 รายการ

200,000.00

43,443.07

เฉพาะเจาะจง

3

จางจัดทํารายงานการติดตามการดําเนินงานเรื่อง
ปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพของประเทศไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ

25,000.00

25,000.00

เฉพาะเจาะจง

4

จางจัดทําตนฉบับแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 4
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
จางออกแบบและผลิตถุงผาสปนบอนดแบบเคลือบ

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

140,000.00

128,400.00

เฉพาะเจาะจง

5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

17,194.90

เฉพาะเจาะจง

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
พี แอนด พี เทรดดิ้ง
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 17,194.90 บาท
บริษัท พาพรพรรณ ซัพพลาย จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 43,443.07 บาท
นางอนุสรา ตระมูล
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 25,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติครบถวน
ถูกตอง
คุณสมบัติครบถวน
ถูกตอง
คุณสมบัติครบถวน
ถูกตอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
สช.บซ. 65-018
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
สช.บซ. 65-019
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
สช.บจ. 65-098
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

นายอริยะ บุญงามชัยรัตน
เสนอราคา 40,000.00 บาท
1. บริษัท แมกซ โปรดักส มารเก็ตติ้ง จํากัด
เสนอราคา 128,400.00 บาท
2. บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส จํากัด
เสนอราคา 134,820.00 บาท
3. บริษัท คิงส ดรากอน กรุป จํากัด เสนอ
ราคา 139,100.00 บาท

นายอริยะ บุญงามชัยรัตน
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 40,000.00 บาท
บริษัท แมกซ โปรดักส มารเก็ตติ้ง จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 128,400.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน
ถูกตอง
คุณสมบัติครบถวน
ถูกตอง

สช.บจ. 65-099
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
สช.บจ. 65-100
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
พี แอนด พี เทรดดิ้ง
เสนอราคา 17,194.90 บาท
บริษัท พาพรพรรณ ซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 43,443.07 บาท
นางอนุสรา ตระมูล
เสนอราคา 25,000.00 บาท

6

จางเหมาบริการบรรจุเอกสารสําหรับเชิญประชุม
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ

13,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปยวรรณ เกตุกราย
เสนอราคา 12,000.00 บาท

นางสาวปยวรรณ เกตุกราย
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 12,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน สช.บจ. 65-101
ถูกตอง
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

7

จางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565

350,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวญาดา พรชํานิ
เสนอราคา 300,000.00 บาท

นางสาวญาดา พรชํานิ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 300,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน สช.ญ 65-023
ถูกตอง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

8

จัดทําสื่อ (Content media) การเรียนรูออนไลน
(E-learning) ความรูเรื่อง การดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) สําหรับ
บุคลากรดานสาธารณสุข และความรูเรื่อง การ
วางแผนการดูแลลวงหนา (Advance care
planning) สําหรับบุคลากร
ดานสาธารณสุข

800,000.00

800,000.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

1. บริษัท ทัฟครีเอชั่น จํากัด
เสนอราคา 877,400.00 บาท
2. บริษัท อุดมงาน จํากัด
เสนอราคา 815,875.00 บาท
3. บริษัท อเดไลน กรุป จํากัด
เสนอราคา 797,150.00 บาท

บริษัท ภทร ครีเอชั่น จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 684,999.99 บาท

คุณสมบัติครบถวน สช.ญ 65-024
ถูกตอง
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

หนาที่ 1 จาก 2

สขร. 1
ลําดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
500,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

420,000.00

เฉพาะเจาะจง

1 บริษัท นีโอ โมเมนตัม จํากัด
เสนอราคา 420,000.00 บาท
2. บริษัท 247 เอนเตอรเทนเมนท จํากัด
เสนอราคา 500,000.00 บาท
3. บริษัท อารมณดี เอ็นเตอรไพรส กรุป
จํากัด เสนอราคา 470,000.00 บาท

10 จางประเมินผลกระบวนการ "สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565"

500,000.00

479,103.20

เฉพาะเจาะจง

11 จางที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนแพลตฟอรม
Calories Credit Challenge : CCC ภายใต
โมเดลเศรษฐกิจใหม (BCG Model)

500,000.00

500,000.00

12 จางประสานงานและบริหารจัดการการจัด
สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ป 2565
จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

500,000.00

13 จางที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่

500,000.00

9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางจัดทําชุดขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนโดยใช
Social Listening Tools

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
บริษัท นีโอ โมเมนตัม จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 420,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
คุณสมบัติครบถวน สช.ญ 65-025
ถูกตอง
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

1. หางหุนสวนจํากัด เดอะ ทีซิส
เสนอราคา 479,103.20 บาท
2. นายอุทัย เจริญวงศ
เสนอราคา 480,000.00 บาท
3. นางวัชราภรณ เรืองชัย
เสนอราคา 500,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด เดอะ ทีซิส
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 479,103.20 บาท

คุณสมบัติครบถวน สช.ญ 65-026
ถูกตอง
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เฉพาะเจาะจง

จากใบเสนอราคาของ มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอราคา 500,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 500,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน สช.ญ 65-027
ถูกตอง
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

492,200.00

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท แจมแจมกรุป จํากัด
เสนอราคา 492,200.00 บาท
2. บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น จํากัด
เสนอราคา 497,550.00 บาท
3. บริษัท ฮักเดอ จํากัด
เสนอราคา 499,690.00 บาท

บริษัท แจมแจมกรุป จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 492,200.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน สช.ญ 65-028
ถูกตอง
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

480,000.00

เฉพาะเจาะจง

จากใบเสนอราคาของมหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอราคา 480,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 480,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถวน สช.ญ 65-029
ถูกตอง
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

หนาที่ 2 จาก 2

