สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

จ้างเหมาบริการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัย
อิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สาหรับโดเมน
national.or.th และ thailivingwill.in.th

2

จ้างพิมพ์หนังสือ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550
จ้างเปลี่ยนระบบกรองเครื่องกรองน้าดื่ม 2
อุณหภูมิ
จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านด้านวิชาการและบริหารจัดการ
จ้างทาวีดที ัศน์รายงานผลการดาเนินงานเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน ปีที่ 3 เสนอต่อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง

3
4
5

6

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
80,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

78,752.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์)
จากัด
เสนอราคา 78,752.00 บาท

20,000.00

18,671.50

เฉพาะเจาะจง

17,655.00

17,655.00

เฉพาะเจาะจง

126,000.00

126,000.00

เฉพาะเจาะจง

300,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จากัด
เสนอราคา 18,671.50 บาท
บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค จากัด
เสนอราคา 17,655.00 บาท
นางสาวทิพาภรณ์ สัตย์ฌุชนม์
เสนอราคา 126,000.00 บาท
1) บริษัท เปอร์สเปคทีฟ 9 จากัด
เสนอราคา 300,000.00 บาท
2) บริษัท บีบี โอเปอเรชั่น จากัด
เสนอราคา 353,100.00 บาท
3) มาย์ด เพอร์เฟค
เสนอราคา 360,000.00 บาท

400,000.00

387,982.00

เฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์)
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.บจ. 63-072
จากัด
ครบถ้วน
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 78,752.00 บาท
บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 18,671.50 บาท
บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 17,655.00 บาท
นางสาวทิพาภรณ์ สัตย์ฌุชนม์
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 126,000.00 บาท
บริษัท เปอร์สเปคทีฟ 9 จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 300,000.00 บาท

1) บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด
เสนอราคา 387,982.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 387,982.00 บาท
2) บริษัท ไวร์ลงิ ค์ เวิรล์ดไวด์ เซอร์วิส
จากัด เสนอราคา 434,848.00 บาท
3) บริษัท แองกัสเทคโนโลยี จากัด
เสนอราคา 421,259.00 บาท

หน้าที่ 1 จาก 2

คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

สช.บจ. 63-073
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
สช.บจ. 63-074
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
สช.บจ. 63-075
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
สช.บจ. 63-076
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 63-023
ครบถ้วน
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

สขร. 1
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

7

จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ
ของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ผ่าน LINEศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.

8

จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และอานวยการ
จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ
และขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
(HIA)

9

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
300,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

289,000.00

เฉพาะเจาะจง

๑ บริษัท กลอรี่ เดย์ จากัด เสนอราคา
๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๒ บริษัท ฟอร์ ยัวร์ ไอเดียร์ จากัด เสนอ
ราคา ๓๒๗,๔๒๐.๐๐ บาท
๓ บริษัท เฟิร์สคราฟท์ ดิจิทัล โซลูชั่น จากัด
เสนอราคา ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท

280,000.00

280,000.00

เฉพาะเจาะจง

280,000.00

280,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอนุศักดิ์ สุภาพร
เสนอราคา 280,000.00 บาท
นายชูชัย ศุภวงศ์
เสนอราคา 280,000.00 บาท

หน้าที่ 2 จาก 2

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บริษัท กลอรี่ เดย์ จากัด
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สช.ญ. 63-024
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 289,000.00 บาท
ครบถ้วน
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 280,000.00 บาท
นายชูชัย ศุภวงศ์
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 280,000.00 บาท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

สช.ญ. 63-025
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
สช.ญ. 63-026
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

