แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
299,600.00 หางหุนสวนจํากัด คอนเนคชั่น มาร
299,600.00 ราคาต่ําสุด
เก็ตติ้ง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

ลงวันที่

เลขที่สัญญา

2 มกราคม 2563

PO63-00130

230,160.00 ราคาต่ําสุด

2 มกราคม 2563

PO63-00137

400,000.00 บริษัท พีระพงษการแพทย แอนด
เซฟตี้ จํากัด

400,000.00 ราคาต่ําสุด

2 มกราคม 2563

PO63-00145

เฉพาะเจาะจง นางรุงอรุณ จันทรปรุงจิตร

264,000.00 นางรุงอรุณ จันทรปรุงจิตร

264,000.00 ราคาต่ําสุด

2 มกราคม 2563

PO63-00147

244,224.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวฟารีดา เศษระนํา

244,224.00 นางสาวฟารีดา เศษระนํา

244,224.00 ราคาต่ําสุด

2 มกราคม 2563

PO63-00148

226,116.00

226,116.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงตะวัน แสงขาว

226,116.00 นางสาวรุงตะวัน แสงขาว

226,116.00 ราคาต่ําสุด

2 มกราคม 2563

PO63-00149

500,000.00

497,550.00

497,550.00 บริษัท เวิรซเทค คอนซัลติ้ง (ไทย
แลนด) จํากัด
24,770.50 บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด

497,550.00 ราคาต่ําสุด

3 มกราคม 2563

PO63-00146

24,770.50 ราคาต่ําสุด

6 มกราคม 2563

PO63-00150

1

จางผลิตสื่อการเรียนรู “รูทัน ลดความ
เสี่ยงกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)”
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน

299,600.00

299,600.00

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คอนเนคชั่น มาร
เก็ตติ้ง

2

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนดานการจัดทําเอกสารใบสําคัญ
จายและหนังสือแจงการโอนเงิน ภายใน
วงเงินงบประมาณ 230,160 บาท

230,160.00

230,160.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทาดา สาระจันทร

230,160.00 นางสาวสุทาดา สาระจันทร

3

จางบริหารจัดการงานบริการหองพยาบาล
(งบประมาณจัดสรร 400,000 บาท)

400,000.00

400,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษการแพทย แอนด
เซฟตี้ จํากัด

4

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน
ภาคี งบประมาณจัดสรร 264,000 บาท

264,000.00

264,000.00

5

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนดานตรวจสอบเอกสารการเบิก
จายเงิน ภายในวงเงินงบประมาณ
244,224 บาท

244,224.00

6

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนดานการจัดทําเอกสารใบสําคัญ
จายและหนังสือแจงการโอนเงิน ภายใน
วงเงินงบประมาณ 226,116 บาท

7

จางจัดทําหลักสูตร E-learning ป 2563
(งบประมาณ 500,000 บาท)
จางผลิตสินคาสุขภาวะ แพ็คเกจจิ้ง ไตร
มาสที่ 1 งบประมาณจัดสรร 25,000 บาท

8

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

24,770.50

เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิรซเทค คอนซัลติ้ง (ไทย
แลนด) จํากัด
24,770.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด

ลําดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
99,750.00 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง
99,750.00 ราคาต่ําสุด
จํากัด
37,450.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด
37,450.00 ราคาต่ําสุด

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

จางผลิตเนื้อหา Thaihealth Watch
(งบประมาณจัดสรร 100,000 บาท)
จางดําเนินการขนสงสินคาสุขภาวะ ไตร
มาสที่ 1 งบประมาณจัดสรร 37,450 บาท

99,750.00

11

จางผลิตสินคาสุขภาวะ งูงับขยับขอ ไตร
มาสที่ 1 งบประมาณจัดสรร 7,500 บาท

7,500.00

12

จางงานพัสดุของขวัญปใหม งบประมาณ
25,000 บาท
จางผลิตสินคาสุขภาวะ ถุงผารักษโลก ไตร
มาสที่ 1 งบประมาณจัดสรร 25,000 บาท

23,930.55

23,930.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

50,000.00

14

คาเชาคอมพิวเตอร งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรสําหรับงานนี้จํานวน 35,000 บาท

15

ลงวันที่

เลขที่สัญญา

6 มกราคม 2563

PO63-00151

6 มกราคม 2563

PO63-00152

7,500.00 ราคาต่ําสุด

6 มกราคม 2563

PO63-00153

23,930.55 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

23,930.55 ราคาต่ําสุด

7 มกราคม 2563

PO63-00154

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศล สุดใจ

50,000.00 นายไพศล สุดใจ

50,000.00 ราคาต่ําสุด

7 มกราคม 2563

PO63-00155

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น
จํากัด

30,816.00 บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น
จํากัด

30,816.00 ราคาต่ําสุด

10 มกราคม 2563 PO63-00156

จางจัดสงปฏิทินประจําปสําหรับภาคี
ประชากรกลุมเฉพาะ งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรสําหรับงานนี้จํานวน 40,000 บาท

38,370.20

38,370.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

38,370.20 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

38,370.20 ราคาต่ําสุด

10 มกราคม 2563 PO63-00157

16

จางจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม สสส.
ในงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2563 งบประมาณ 100,000 บาท

90,511.30

90,511.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

90,511.30 บริษัท ธนวิชย จํากัด

90,511.30 ราคาต่ําสุด

10 มกราคม 2563 PO63-00158

17

จางผลิตสินคาสุขภาวะ กลองขาว 2:1:1
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
งบประมาณจัดสรร 131,950 บาท
จางพัฒนาคูมือจัดกิจกรรมคายสรางเสริม
สุขภาวะสําหรับเยาวชน (งบประมาณ
จัดสรร 200,000 บาท)
สื่อการเรียนรูกระบวนการเรียนรูที่สราง
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health
Literacy) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน 300,000 บาท

278,521.00

278,521.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ โฟร ยู จํากัด

278,521.00 บริษัท ไอ โฟร ยู จํากัด

278,521.00 ราคาต่ําสุด

13 มกราคม 2563 PO63-00159

170,130.00

170,130.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ชวนทํา จํากัด

170,130.00 บริษัท ชวนทํา จํากัด

170,130.00 ราคาต่ําสุด

13 มกราคม 2563 PO63-00160

299,600.00

299,600.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท
จํากัด

299,600.00 บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท
จํากัด

299,600.00 ราคาต่ําสุด

13 มกราคม 2563 PO63-00161

10

13

18

19

37,450.00

99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับ
ลิสชิ่ง จํากัด
37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฏฐชนนท กิจปราโมทย

7,500.00 นางสาวณฏฐชนนท กิจปราโมทย

ลําดับที่
20

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
300,000.00 นางสาวสุวารี พัดเย็น
300,000.00 ราคาต่ําสุด

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

จางสังเคราะหขอมูลองคความรูสุขภาวะ
สนับสนุนนิทรรศการหมุนเวียน
งบประมาณจัดสรร 300,000 บาท
จางจัดทําตนฉบับหนังสือประกอบ
นิทรรศการเพื่อการเรียนรูสุขภาวะ
ครอบครัวเขมแข็ง (งบประมาณ 180,000
บาท)

300,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารี พัดเย็น

179,999.68

179,999.68

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

179,999.68 หางหุนสวนจํากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

179,999.68 ราคาต่ําสุด

13 มกราคม 2563 PO63-00163

22

จางผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนรู เพื่อการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
สําหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1/2563
(งบประมาณ 250,000 บาท)

249,845.00

249,845.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน พริ้นทติ้ง จํากัด

249,845.00 บริษัท แปลน พริ้นทติ้ง จํากัด

249,845.00 ราคาต่ําสุด

13 มกราคม 2563 PO63-00164

23

จางปรับปรุงหลักสูตร E-learning เดิม
เพื่อใชงานผาน Platform Application
โทรศัพทมือถือ (งบประมาณ 300,000
บาท)

258,405.00

258,405.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิรซเทค คอนซัลติ้ง (ไทย
แลนด) จํากัด

258,405.00 บริษัท เวิรซเทค คอนซัลติ้ง (ไทย
แลนด) จํากัด

258,405.00 ราคาต่ําสุด

14 มกราคม 2563 PO63-00165

24

จางบันทึกการอบรมงานพัฒนาศักยภาพ
(งบประมาณ 500,000 บาท)
จางจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม สสส.
ในงานวิ่งจอมบึงมาราธอน ประจําป 2563
งบประมาณ 65,000 บาท

275,000.00

275,000.00

เฉพาะเจาะจง นาย สันติ สุพิทักษวงศ

275,000.00 นาย สันติ สุพิทักษวงศ

275,000.00 ราคาต่ําสุด

14 มกราคม 2563 PO63-00166

64,323.05 บริษัท ธนวิชย จํากัด

64,323.05 ราคาต่ําสุด

14 มกราคม 2563 PO63-00168

จัดจางผลิตมิวสิควิดีโอประกอบโครงการ
ผลักดันใหผักนํา งบประมาณจัดสรร
460,000 บาท
างเหมาจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะทาง
ปญญา ครั้งที่ 1 ในงบประมาณที่จัดสรร
300,000 บาท
ดจางผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพโครงการ
รณรงคพิษภัยบุหรี่ งบประมาณจัดสรร
249,310 บาท
จัดจางดําเนินงานวาดภาพประกอบสื่อ
สนับสนุนใหความรู งบประมาณจัดสรร
35,000 บาท

449,400.00

449,400.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปาดงดิบ จํากัด

449,400.00 บริษัท ปาดงดิบ จํากัด

449,400.00 ราคาต่ําสุด

14 มกราคม 2563 PO63-00169

299,600.00

299,600.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด

299,600.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด

299,600.00 ราคาต่ําสุด

14 มกราคม 2563 PO63-00176

249,310.00

249,310.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบงคอก
จํากัด

249,310.00 บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบงคอก จํากัด

249,310.00 ราคาต่ําสุด

16 มกราคม 2563 PO63-00170

35,000.00 นางสาวแพรวพลอย สันติวิริยผดุง

35,000.00 ราคาต่ําสุด

16 มกราคม 2563 PO63-00171

21

25

26

27

28

29

64,323.05

35,000.00

64,323.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวพลอย สันติวิริยผดุง

13 มกราคม 2563 PO63-00162

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
171,595.90 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ
171,595.90 ราคาต่ําสุด

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

30

จางเหมาปรับปรุงพื้นที่สํานักงานบริเวณ
หองสมุดชั้น 2 งบประมาณ 250,000 บาท

171,595.90

171,595.90

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ

31

จางสํารวจการรับรูสื่อรณรงคที่เผยแพรชวง
เดือนมกราคม 2563 งบประมาณจัดสรร
164,780 บาท
จางบํารุงรักษาเครื่องกระจายกลิ่นหอม
(งบประมาณ 90,000 บาท)
จางผลิตวีดีทัศนเผยแพรองคความรูสุข
ภาวะ ประเด็น "ธนาคารเวลา"
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน
500,000 บาท

164,780.00

164,780.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนา
สังคมและธุรกิจ จํากัด

88,596.00

34

เชาบริการเครื่องจายสบูเหลว ระยะเวลา 1
ป (งบประมาณ 130,000 บาท)

35

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

16 มกราคม 2563 PO63-00172

164,780.00 บริษัท ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
และธุรกิจ จํากัด

164,780.00 ราคาต่ําสุด

16 มกราคม 2563 PO63-00173

88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จํากัด
500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท
จํากัด

88,596.00 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ
ไทย) จํากัด
500,000.00 บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท
จํากัด

88,596.00 ราคาต่ําสุด

17 มกราคม 2563 PO63-00174

500,000.00 ราคาต่ําสุด

17 มกราคม 2563 PO63-00175

122,729.00

122,729.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จํากัด

122,729.00 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

122,729.00 ราคาต่ําสุด

17 มกราคม 2563 PO63-00177

จางผูตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ชุดที่ 1
งบประมาณจัดสรร 450,000 บาท

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส ออดิท แอนด แมนเนจ
เมนท จํากัด

450,000.00 บริษัท ซีเอส ออดิท แอนด แมนเนจ
เมนท จํากัด

450,000.00 ราคาต่ําสุด

17 มกราคม 2563 PO63-00178

36

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนดานการประชาสัมพันธและให
ขอมูลเกี่ยวกับ สสส. งบประมาณ
278,700 บาท

278,700.00

278,700.00

เฉพาะเจาะจง นางสาว สุลักษณา ตานอย

278,700.00 นางสาว สุลักษณา ตานอย

278,700.00 ราคาต่ําสุด

20 มกราคม 2563 PO63-00180

37

จางจัดสงชุดปฏิทินป 2563 ภายในวงเงิน
งบประมาณ 15,000 บาท
จางพัฒนาเครือขายสถานประกอบการที่
เปนมิตรตอเด็กและครอบครัว วงเงิน
งบประมาณ 500,000 บาท

12,406.65

12,406.65 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

12,406.65 ราคาต่ําสุด

21 มกราคม 2563 PO63-00181

32
33

38

39

จางตรวจสอบบัญชีและการเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 500,000 บาท

500,000.00

12,406.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

480,000.00

480,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค

480,000.00 นางสาวรัชดา ธราภาค

480,000.00 ราคาต่ําสุด

21 มกราคม 2563 PO63-00182

498,560.40

498,560.40

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จํากัด

498,560.40 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จํากัด

498,560.40 ราคาต่ําสุด

21 มกราคม 2563 PO63-00183

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
47,080.00 บริษัท ธนวิชย จํากัด
47,080.00 ราคาต่ําสุด

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

ลงวันที่

เลขที่สัญญา

40

จางจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม สสส.
แนะนําองคกร สสส.ในงานการประชุม
ปฏิบัติการพื้นที่ตนแบบพัฒนาชุมชนสราง
สุข โดยกระบวนการตําบลจัดการคุณภาพ
ชีวิตฯ งบประมาณ 50,000 บาท

47,080.00

41

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สําหรับเจาหนาที่
สํานักศูนยเรียนรูสุขภาวะ งบประมาณ
200,000 บาท
จางงานวิเคราะหขอมูลและพยากรณแผน
งบประมาณ 3 ป (2564-2566) ของ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
งบประมาณ 110,000 บาท

183,556.36

183,556.36

เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด
(มหาชน)

183,556.36 บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด
(มหาชน)

183,556.36 ราคาต่ําสุด

23 มกราคม 2563 PO63-00186

110,000.00

110,000.00

เฉพาะเจาะจง ศูนยความเปนเลิศเศรษฐมิติคณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

110,000.00 ศูนยความเปนเลิศเศรษฐมิติคณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

110,000.00 ราคาต่ําสุด

28 มกราคม 2563 PO63-00187

43

จางจัดกระบวนการรับฟงความเห็นตอ
(ราง) กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามทิศทางเปาหมาย และยุทธศาสตร
ระยะ 10 ป (2555-2564)

499,400.00

499,400.00

เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
นโยบาย (สวน.)

499,400.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
(สวน.)

499,400.00 ราคาต่ําสุด

28 มกราคม 2563 PO63-00188

44

ซื้อหินออนทราเวอรทีนพรอมติดตั้ง
(งบประมาณ 73,000 บาท)
ซื้อฟลมกรองแสงพรอมบริการติดตั้ง
(งบประมาณ 400,000 บาท)
จางจัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให
บริการแกประชาชนในหองสรางปญญา
ครั้งที่ 1 (งบประมาณ 60,000 บาท)

72,191.62

72,191.62 หางหุนสวนจํากัด เกตพงษศิริ

72,191.62 ราคาต่ําสุด

28 มกราคม 2563 PO63-00189

379,208.00 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ

379,208.00 ราคาต่ําสุด

29 มกราคม 2563 PO63-00191

59,749.20 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร
(ประเทศไทย) จํากัด

59,749.20 ราคาต่ําสุด

29 มกราคม 2563 PO63-00192

42

45
46

379,208.00
59,749.20

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

72,191.62 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เกตพงษศิริ
379,208.00

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ

59,749.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร
(ประเทศไทย) จํากัด

21 มกราคม 2563 PO63-00184

47

จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศพรอม
พนักงานขับรถยนต เพื่อใชภายใน
สํานักงาน งบประมาณ 500,000 บาท

489,600.00

489,600.00

เฉพาะเจาะจง นายนภนต ผลละมุด

489,600.00 นายนภนต ผลละมุด

489,600.00 ราคาต่ําสุด

29 มกราคม 2563 PO63-00193

48

จางจัดกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคสําหรับ
เด็กและเยาวชนรอบศูนยเรียนรูสุขภาวะ
(เดือนมีนาคม - พฤษภาคม) (งบประมาณ
200,000 บาท)

200,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริพเพิล ดี จํากัด

200,000.00 บริษัท ริพเพิล ดี จํากัด

200,000.00 ราคาต่ําสุด

29 มกราคม 2563 PO63-00194

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ลงวันที่

เลขที่สัญญา

จางพัฒนาออกแบบสื่อสนับสนุนการ
เรียนรูภายในนิทรรศการและจุดเรียนรู
ตางๆภายในอาคาร ตามงบประมาณที่
จัดสรร 250,000 บาท

246,100.00

50

จางจัดทําสื่อทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงาน
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ครั้งที 1
(งบประมาณ30,000 บาท)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวแคปเจอร จํากัด

30,000.00 บริษัท นิวแคปเจอร จํากัด

30,000.00 ราคาต่ําสุด

29 มกราคม 2563 PO63-00196

51

จางจัดนิทรรศการและจัดกิจรรม สสส. ใน
งานมหกรรมสวัสดิการสังคมสรางสุขเมือง
ตนแบบสําหรับผูสูงอายุ ป 2563
งบประมาณ 100,000 บาท

52,729.60

52,729.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

52,729.60 บริษัท ธนวิชย จํากัด

52,729.60 ราคาต่ําสุด

29 มกราคม 2563 PO63-00205

52

จางงานบริหารจัดการขยะภายในอาคาร
ศูนยเรียนรูสุขภาวะแบบครบวงจร
งบประมาณ 500,000 บาท
การจัดทําเงินเดือนพนักงาน สสส. ใน
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย
ตออายุโปรแกรมAdobe Acrobat Pro DC

492,000.00

492,000.00

เฉพาะเจาะจง นายสุรางค หวงนาค

492,000.00 นายสุรางค หวงนาค

492,000.00 ราคาต่ําสุด

30 มกราคม 2563 PO63-00197

265,788.00

265,788.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)

265,788.00 บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)

265,788.00 ราคาต่ําสุด

30 มกราคม 2563 PO63-00198

4,044.60 ราคาต่ําสุด

30 มกราคม 2563 PO63-00200

55

จาง "ตรวจสอบโครงการ special audit"
(วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท)

200,000.00

200,000.00 น.ส.โฉมสุดา สาระปญญา

200,000.00 ราคาต่ําสุด

30 มกราคม 2563 PO63-00201

56

จางปรับปรุง Software ของระบบจัดการ
พื้นที่จอดรถ (งบประมาณ 76,000 บาท)

75,970.00

75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส (ไทย
แลนด) จํากัด

75,970.00 บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส (ไทย
แลนด) จํากัด

75,970.00 ราคาต่ําสุด

30 มกราคม 2563 PO63-00202

57

จางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
ประจําป 2563 (วงเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 1,300,000 บาท)
จางดําเนินการออกแบบวารสารจดหาย
ขาวสรางสุข/มุงมั่นและหยาดเหงื่อ
งบประมาณ 355,200 บาท
จางผลิตโปสเตอรสื่อสนับสนุนผลักดันให
ผักนํา งบประมาณจัดสรร 200,000 บาท

1,294,272.00

1,294,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น
จํากัด

1,294,272.00 บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น
จํากัด

1,294,272.00 ราคาต่ําสุด

31 มกราคม 2563 PO63-00203

54

58

59

4,044.60

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

49

53

246,100.00

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
246,100.00 หางหุนสวนจํากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก
246,100.00 ราคาต่ําสุด

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,044.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด
200,000.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.โฉมสุดา สาระปญญา

4,044.60 บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด

29 มกราคม 2563 PO63-00195

355,200.00

355,200.00

เฉพาะเจาะจง นาย เฉลิมพล หมายพึ่ง

355,200.00 นาย เฉลิมพล หมายพึ่ง

355,200.00 ราคาต่ําสุด

31 มกราคม 2563 PO63-00204

168,953.00

168,953.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี สแควร พริ้นท แอนด
ดีไซน จํากัด

168,953.00 บริษัท บี สแควร พริ้นท แอนด ดีไซน
จํากัด

168,953.00 ราคาต่ําสุด

31 มกราคม 2563 PO63-00206

ลําดับที่
60

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางสนับสนุนการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนหลัก สสส. พ.ศ.
2561-2563

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
350,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
350,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง
350,000.00 บริษัท ธรรมถนัด จํากัด
350,000.00 ราคาต่ําสุด

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมถนัด จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

31 มกราคม 2563 PO63-00210

