แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

1

จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุข
ภาวะ แนะนําองคกร สสส. ในโครงการวัน
เบาหวานโลก

40,000.00

37,252.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

2

ซื้อวัสดุสํานักงาน

15,000.00

12,438.75 เฉพาะเจาะจง

60,000.00

44,961.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

3
4
5
6
7
8
9
10

จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุข
ภาวะ แนะนําองคกร สสส. งานวิ่ง Thaihealth
Day Run 2019
ซื้ออะไหลของระบบ FAS, BAS,CCTV และ
ACS พรอมบริการติดตั้ง
จางผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพรณรงคโครงการป
ใหมกลับบานปลอดภัย
จางถายภาพและรีทัชภาพสําหรับใชประกอบ
สื่อโครงการใหเหลาเทากับแชง
ตออายุโปรแกรม Adobe เพื่อสนับสนุนงาน
พัฒนาศักยภาพ สสส.
จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุข
ภาวะ แนะนําองคกร สสส. งานมหกรรมสาน
พลังสุขภาวะภาคกลาง
จาง "ตรวจสอบรายงานการเงินของสวัสดิการ
ภายในสํานักงาน : รานคาสวัสดิการ
ปงบประมาณ 2562"
จางตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการ
: การรักษาพยาบาล ปงบประมาณ 2562

จัดจางผลิตปายโฆษณาแบบตั้งโตะ โครงการ
รณรงคปองกันเชื้อดื้อยา
จางผลิตและสื่อสารขอมูลสุขภาวะคนไทยทุก
12
ชวงวัยผานสื่อวิทยุ

11

87,000.00
80,250.00

บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด
จํากัด

บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส
(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบ
80,250.00 เฉพาะเจาะจง
งคอก จํากัด
86,884.00 เฉพาะเจาะจง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชันนารี กรุป จํากัด

37,492.80

37,492.80 เฉพาะเจาะจง

80,000.00

61,439.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา พวงโกศล

79,929.00

79,929.00 เฉพาะเจาะจง

400,000.00

บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร
จํากัด

บริษัท ไทย แทคซ แอนด ลอว
จํากัด

บริษัท คิว แอดเวอรไทซิ่ง
จํากัด

400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคาที่ตกลงซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง

37,252.05 บริษัท ธนวิชย จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

37,252.05 ราคาต่ําสุด

1 พฤศจิกายน 2562 PO63-00027

12,438.75 ราคาต่ําสุด

7 พฤศจิกายน 2562 PO63-00028

44,961.40 ราคาต่ําสุด

7 พฤศจิกายน 2562 PO63-00029

86,884.00 ราคาต่ําสุด

7 พฤศจิกายน 2562 PO63-00030

80,250.00 ราคาต่ําสุด

11 พฤศจิกายน 2562 PO63-00031

53,500.00 บริษัท วิชันนารี กรุป จํากัด

53,500.00 ราคาต่ําสุด

11 พฤศจิกายน 2562 PO63-00032

37,492.80 บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด

37,492.80 ราคาต่ําสุด

11 พฤศจิกายน 2562 PO63-00033

61,439.40 บริษัท ธนวิชย จํากัด

61,439.40 ราคาต่ําสุด

11 พฤศจิกายน 2562 PO63-00034

80,000.00 ราคาต่ําสุด

13 พฤศจิกายน 2562 PO63-00035

70,000.00 นางสาวกัญญา พวงโกศล

70,000.00 ราคาต่ําสุด

13 พฤศจิกายน 2562 PO63-00036

79,929.00 บริษัท คิว แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

79,929.00 ราคาต่ําสุด

14 พฤศจิกายน 2562 PO63-00044

400,000.00 ราคาต่ําสุด

18 พฤศจิกายน 2562 PO63-00037

12,438.75

บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด
จํากัด

44,961.40 บริษัท ธนวิชย จํากัด
บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส
(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบ
80,250.00
งคอก จํากัด

86,884.00

80,000.00

บริษัท ไทย แทคซ แอนด ลอว
จํากัด

400,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน
การตรวจสอบเอกสารและบันทึกขอมูลบัญชี

180,000.00

14 เชาเครื่องคอมพิวเตอร (ฝายบัญชีและการเงิน)

97,584.00

13

จางผลิตและพัฒนาสกูปขาวโทรทัศนเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ
จางงานบริการและดําเนินการจัดสงสื่อรณรงค
16 ในชวงเทศกาลปใหม ประจําป พ.ศ.2563 (ชุด
ปฏิทิน ไดอารี่ สมุดโนต
จางจัดนิทรรศการและกิจกรรมสื่อสารความ
17 เขาใจในประเด็นการออกแบบเพื่อทุกคน FD
Expo 2019
15

18 ซื้ออะไหลลิฟตพรอมบริการติดตั้ง
จางที่ปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา
จางดําเนินการสังเคราะหและเรียบเรียง
20
ตนฉบับหนังสือรายงานประจําป
จางผลิตสปอตโฆษณาวิทยุโครงการใหเหลา
21
เทากับแชง

19

500,000.00
30,377.30

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมารท เทคโนโลยี
โซลูชั่น จํากัด

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมโนบรอดคาซท จํากัด
30,377.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด
บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น
จํากัด

330,057.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

500,000.00

499,989.60 เฉพาะเจาะจง

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรยุทธ มัชฌันติกะ

38,520.00

65,000.00

จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุข
ภาวะ แนะนําองคกร สสส. จํานวน 2 งาน

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา ยวงใย

331,000.00

จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุข
23 ภาวะ แนะนําองคกร สสส. ในงานมหกรรม
สานพลังสุขภาวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

26

รายชื่อผูเสนอราคา

479,995.58 เฉพาะเจาะจง

400,000.00

จางผลิตคลิปวีดีโอขอมูลสรางความเขาใจการ
สรางเสริมสุขภาพ
จางผลิตและพัฒนาขอมูลสรางเสริมสุขภาพเพื่อ
25
ลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพผานสื่อออนไลน

วิธีซื้อหรือจาง

480,000.00

22 จางผลิตขาวสั้นเพื่อสรางสรรคสังคมสุขภาวะ

24

ราคากลาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน
กรุป จํากัด

บริษัท ซีเน ดิจิตอล ซาวด
สตูดิโอ จํากัด

400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
64,381.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด
บริษัท จิณณ เจนเนอเรชั่น
จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคาที่ตกลงซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง

180,000.00 นางสาวจริยา ยวงใย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

180,000.00 ราคาต่ําสุด

18 พฤศจิกายน 2562 PO63-00038

97,584.00 ราคาต่ําสุด

18 พฤศจิกายน 2562 PO63-00039

500,000.00 ราคาต่ําสุด

18 พฤศจิกายน 2562 PO63-00040

30,377.30 ราคาต่ําสุด

18 พฤศจิกายน 2562 PO63-00041

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น
จํากัด

479,995.58 ราคาต่ําสุด

18 พฤศจิกายน 2562 PO63-00042

330,057.55 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

330,057.55 ราคาต่ําสุด

18 พฤศจิกายน 2562 PO63-00043

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน
กรุป จํากัด

499,989.60 ราคาต่ําสุด

20 พฤศจิกายน 2562 PO63-00045

150,000.00 ราคาต่ําสุด

21 พฤศจิกายน 2562 PO63-00046

บริษัท ซีเน ดิจิตอล ซาวด
สตูดิโอ จํากัด

38,520.00 ราคาต่ําสุด

22 พฤศจิกายน 2562 PO63-00048

400,000.00 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด

400,000.00 ราคาต่ําสุด

25 พฤศจิกายน 2562 PO63-00049

64,381.90 ราคาต่ําสุด

25 พฤศจิกายน 2562 PO63-00050

492,200.00 ราคาต่ําสุด

25 พฤศจิกายน 2562 PO63-00051

97,584.00

บริษัท สมารท เทคโนโลยี
โซลูชั่น จํากัด

500,000.00 บริษัท โมโนบรอดคาซท จํากัด
30,377.30 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด

479,995.58

499,989.60

150,000.00 นายจีรยุทธ มัชฌันติกะ
38,520.00

64,381.90 บริษัท ธนวิชย จํากัด
492,200.00

บริษัท จิณณ เจนเนอเรชั่น
จํากัด

500,000.00

492,200.00 เฉพาะเจาะจง

400,000.00

399,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โจษจัน จํากัด

399,000.00 บริษัท โจษจัน จํากัด

399,000.00 ราคาต่ําสุด

27 พฤศจิกายน 2562 PO63-00052

65,000.00

62,675.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด

62,675.25 บริษัท ธนวิชย จํากัด

62,675.25 ราคาต่ําสุด

27 พฤศจิกายน 2562 PO63-00053

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคาที่ตกลงซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

27

จางบํารุงรักษาระบบจัดเก็บและสํารองเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

200,000.00

199,020.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมารท เทคโนโลยี
โซลูชั่น จํากัด

199,020.00

บริษัท สมารท เทคโนโลยี
โซลูชั่น จํากัด

199,020.00 ราคาต่ําสุด

27 พฤศจิกายน 2562 PO63-00054

28

จาง “สอบทานระบบบริหารงาน การจัดซื้อจัด
จางและการพัสดุ ของกองทุน สสส.

450,000.00

450,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มายดเมอรจ คอนซัล
แทนท จํากัด

450,000.00

บริษัท มายดเมอรจ คอนซัล
แทนท จํากัด

450,000.00 ราคาต่ําสุด

27 พฤศจิกายน 2562 PO63-00055

1,470,000.00

1,468,902.69 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จํากัด

1,468,902.69

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จํากัด

1,468,902.69 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00047

จางเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนดานการ
จัดซื้อจัดจาง
จางศึกษา วิเคราะห ภารกิจของ สสส. ที่
30
สอดคลองกับการจัดกลุมองคการมหาชน

29

31

จางทบทวนโครงสรางเงินเดือน คาตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงาน สสส.

จางโครงการศึกษาแนวทางและชุดเครื่องมือ
เพื่อออกแบบพื้นที่เยาวชน
จางบํารุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย
33
(Solar cell) ระยะเวลา 1 ป

32

34 ซื้ออคลอรีนน้ํา
จางดูแลบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัจฉริยะดวย
เทคโนโลยี RFID
จางซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
36 ประกอบการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการ
เรียนรูสุขภาวะ
35

จางจัดกิจกรรม Thaihealth Watch เพื่อจัด
37 กิจกรรมแถลงขาวและการสื่อสารตอสื่อ
สาธารณะในวงกวาง ในเดือนธันวาคม 2562

374,500.00

374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

374,500.00 บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

374,500.00 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00057

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

500,000.00 บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

500,000.00 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00058

500,000.00

489,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา พรชํานิ

489,600.00 นางสาวญาดา พรชํานิ

489,600.00 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00059

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

100,000.00 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00060

8,560.00 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00061

266,002.00 บริษัท เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด

266,002.00 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00062

41,355.50

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จํากัด

41,355.50 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00063

494,019.00

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น
จํากัด

494,019.00 ราคาต่ําสุด

28 พฤศจิกายน 2562 PO63-00064

9,000.00
300,000.00

บริษัท กรีน แอดแวนเทค
จํากัด
บริษัท พูล ช็อพ นีแอนดนา
8,560.00 เฉพาะเจาะจง
จํากัด

266,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค
แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท กรีน แอดแวนเทค
จํากัด
บริษัท พูล ช็อพ นีแอนดนา
8,560.00
จํากัด

100,000.00

50,000.00

41,355.50 เฉพาะเจาะจง

500,000.00

494,019.00 เฉพาะเจาะจง

500,000.00

315,189.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

315,189.90 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

315,189.90 ราคาต่ําสุด

29 พฤศจิกายน 2562 PO63-00065

50,000.00 นายพงศพิพัฒน บัญชานนท

50,000.00 ราคาต่ําสุด

29 พฤศจิกายน 2562 PO63-00066

ราน เบสท โปรดักส โดยนาย
เสนห ลิลิตกุลพาณิชย

84,530.00 ราคาต่ําสุด

29 พฤศจิกายน 2562 PO63-00067

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น
จํากัด

38

ซื้ออะไหลลิฟตแกวและลิฟตขนของพรอม
บริการติดตั้ง

39

จางจัดทําเนื้อหา Thaihealth Watch ป 2563

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศพิพัฒน บัญชานนท

40

ซื้อครุภัณฑเพื่อใชสําหรับรองรับการใหบริการ
หองประชุมภายในอาคารศูยเรียนรูสุขภาวะ

85,000.00

84,530.00 เฉพาะเจาะจง

ราน เบสท โปรดักส โดยนาย
เสนห ลิลิตกุลพาณิชย

84,530.00

ลําดับที่

41

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ซื้อสายเชื่อมตอระบบนําเสนอสําหรับบริการใน
หองประชุม ภายในอาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

13,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

12,305.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จํากัด

ราคาที่เสนอ

12,305.00

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคาที่ตกลงซื้อ
ผูไดรับการคัดเลือก
หรือจาง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

12,305.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลงวันที่

เลขที่สัญญา

29 พฤศจิกายน 2562 PO63-00068

