
แบบ  สขร.1

รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

1 จางผลิตและสื่อสารขอมูลสรางเสริมสุข

ภาวะคนไทยยั่งยืน

     2,600,000.00     2,428,850.00 e-bidding บริษัท สี่พระยาการพิมพ 

จํากัด

   2,600,000.00 บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด     2,600,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

1 กรกฎาคม 2562 62-00621

2 จางผลิตและสื่อสารการสรางสุขภาวะเด็ก

เยาวชนและครอบครัว

 2,972,800.00  2,972,800.00 e-bidding บริษัท สารสูอนาคต จํากัด    2,972,800.00 บริษัท สารสูอนาคต จํากัด     2,972,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

1 กรกฎาคม 2562 62-00622

3 จางผลิตและสื่อสารโครงการภาคี

เครือขายในพื้นที่

 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding บริษัท เพ็ญประภรรณ จํากัด    2,490,000.00 บริษัท เพ็ญประภรรณ จํากัด     2,490,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

1 กรกฎาคม 2562 62-00623

4 จางบริหารจัดการและปรับปรุงเว็บไซต

หลักของ สสส. www.thaihealth.or.th

 8,923,800.00  8,923,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด    8,923,800.00 บริษัท ธนวิชย จํากัด     8,923,800.00 เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดจัดทําการ

จัดซื้อจางไวกอนแลวและมีความ

จําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจาง

เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือ

ตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น

1 กรกฎาคม 2562 62-00624

5 จางถายภาพและรีทัชภาพ 75,500.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นาย วิศรุต อังคทะวานิช        75,500.00 นาย วิศรุต อังคทะวานิช         75,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

1 กรกฎาคม 2562 PO62-00631

6 จางทําสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม

แคมเปญลดพุงลดโรค ครั้งที่ 2

       100,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท มาโอ อิมเมจ จํากัด        98,226.00 บริษัท มาโอ อิมเมจ จํากัด         98,226.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 กรกฎาคม 2562 PO62-00635

7 จัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให

บริการแกประชาชนในหองสรางปญญา 

ครั้งที่ 2

 60,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

       59,862.60 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

        59,862.60 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 กรกฎาคม 2562 PO62-00636

8 จางออกแบบแผนพับแนะนําการ

ดําเนินงานตามประเด็นสรางเสริมสุขภาพ

 สสส.

 100,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นายยชพล ยชญภักต       100,000.00 นายยชพล ยชญภักต        100,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 กรกฎาคม 2562 PO62-00637

9 จางแปลเนื้อหาแผนพับแนะนําการ

ดําเนินงานตามประเด็นสรางเสริมสุขภาพ

 สสส.

         60,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดี ตรีรัตนเกื้อกูล        60,000.00 นางสาวอภิรดี ตรีรัตนเกื้อกูล         60,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 กรกฎาคม 2562 PO62-00638

10 จางเผยแพรขอมูลสุขภาพผานการสื่อสาร

ออนไลน

       176,500.00       176,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

      176,500.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

       176,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 กรกฎาคม 2562 PO62-00639

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11 จางผลิตและสื่อสารเพื่อสุขภาพอยาง

สรางสรรค

       400,000.00       400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น

 จํากัด

      400,000.00 บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น

 จํากัด

       400,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 กรกฎาคม 2562 PO62-00640

12 จางสื่อโฆษณาในพื้นที่สถานีรถไฟฟา 

MRT เพื่อรณรงคประเด็นสุขภาวะ 

ประจําป 2562

       474,460.00       474,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ท

เวิรคส จํากัด

      474,457.26 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ท

เวิรคส จํากัด

       474,457.26 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 กรกฎาคม 2562 PO62-00641

13 จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการ

สุขภาวะ แนะนําองคกร สสส.

         80,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด        41,516.00 บริษัท ธนวิชย จํากัด         41,516.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 กรกฎาคม 2562 PO62-00643

14 จางบริการ E-mail Google Suite 

(Gmail) ประจําปงบประมาณ 2562

       650,000.00       602,816.60 คัดเลือก บริษัท โกโพเมโล จํากัด       585,563.91 บริษัท โกโพเมโล จํากัด        585,563.91 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

4 กรกฎาคม 2562 62-00634

บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด       591,147.18 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 จางดําเนินการและจัดสงจดหมายขาว

สรางสุขประจําเดือนกรกฎาคม 2562

         48,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด        47,665.02 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด         47,665.02 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 กรกฎาคม 2562 PO62-00644

16 จางผลิตไฟลเสียงเพื่อเผยแพรขอมูลสุข

ภาวะ

         32,500.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท วอยซ แพชชั่น มีเดีย 

จํากัด

       32,500.00 บริษัท วอยซ แพชชั่น มีเดีย 

จํากัด

        32,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 กรกฎาคม 2562 PO62-00645

17 รจางผลิตสื่อบริเวณจุดประชาสัมพันธ          30,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด        28,248.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด         28,248.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 กรกฎาคม 2562 PO62-00646

18 จางดําเนินการจัดพิมพหนังสือรายงาน

ประจําป

         39,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเค พริ้นท แอนด 

แอ็ดเวอรไทซิ่ง จํากัด

      379,740.00 บริษัท เจเค พริ้นท แอนด 

แอ็ดเวอรไทซิ่ง จํากัด

       379,740.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 กรกฎาคม 2562 PO62-00647

19 จางจัดทําสื่อทรัพยากรสารสนเทศใน

รูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงาน

ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ครั้งที่ 3

         40,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวแคปเจอร จํากัด        40,000.00 บริษัท นิวแคปเจอร จํากัด         40,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 กรกฎาคม 2562 PO62-00650

20 จางบริหารจัดการพื้นที่เรียนรูในอาคาร

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ "แปลงผักสาธิต"

       480,000.00       480,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี ชูมณี       480,000.00 นางสาวสาวิตรี ชูมณี        480,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00649

21 จางดําเนินการขนสงสินคาฝากขาย          28,500.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด        27,820.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด         27,820.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00659



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22 จางผลิตสินคาสุขภาวะ สายคลองคอวัดพุง          72,760.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทรนดี้กิฟท        72,760.00 หางหุนสวนจํากัด เทรนดี้กิฟท         72,760.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00660

23 จางผลิตสินคาสุขภาวะกลองขาว 2:1:1 

ไตรมาสที่ 4

         91,164.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ โฟร ยู จํากัด        91,164.00 บริษัท ไอ โฟร ยู จํากัด         91,164.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00661

24 จางทําสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูสุขภาวะ ครั้งที่

 1

       150,000.00       147,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด       147,125.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด        147,125.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00662

25 ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศสําหรับภาคี

เครือขายสรางปญญา

       200,000.00       199,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

      199,908.00 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร 

(ประเทศไทย) จํากัด

       199,908.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00663

26 จางศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลนัก

ประเมินผลดานสรางเสริมสุขภาพ

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรวยพร อิงคเสรี

พิทักษ

      500,000.00 นางสาวจรวยพร อิงคเสรี

พิทักษ

       500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00664

27 จางบริหารจัดการระบบและขอมูล

สําหรับแอปพลิเคชันสงเสริมการอานเพื่อ

สุขภาวะ (SOOK Library Application)

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟรเดย โซลูชั่น จํากัด       500,000.00 บริษัท ไฟรเดย โซลูชั่น จํากัด        500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00665

28 จางจัดกิจกรรมเผยแพรสื่อสารความรูสุข

ภาวะในงานมหกรรมหนังสือแหงชาติ

ครั้งที่ 24

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด       500,000.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด        500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 กรกฎาคม 2562 PO62-00666

29 จางผลิตชุดขอมูลผลการดําเนินงาน

โครงการตางๆ ของภาคีเครือขายในพื้นที่

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตองกา ครีเอชั่น จํากัด       500,000.00 บริษัท ตองกา ครีเอชั่น จํากัด        500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00651

30 จางพิมพหนังสือที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม

 สสส. “ถอดรหัสนวัตกรรมดิจิทัล สสส.”

       300,000.00       209,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคัลเลอรพริน 

จํากัด

      209,720.00 บริษัท สยามคัลเลอรพริน 

จํากัด

       209,720.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00652

31 จางผลิตวีดีทัศนแนะนํา สสส. ในฉบับ

ภาษาอังกฤษ

       300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัสท ซี ครีเอทีฟ จํากัด       300,000.00 บริษัท จัสท ซี ครีเอทีฟ จํากัด        300,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00653

32 จางปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.)

       350,000.00       342,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

      342,400.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

       342,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00654

33 จางบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซด

ภาษาอังกฤษของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

       350,000.00       346,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

      346,680.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

       346,680.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00656



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34 จางออกแบบรูปเลมคูมือพนักงานและ

คูมือพี่เลี้ยง

         50,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นายบุญสง บัวแดง        50,000.00 นายบุญสง บัวแดง         50,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00658

35 จางตรวจสอบบัญชีและการเงิน        500,000.00 497,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัล

แทนท จํากัด

      497,150.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัล

แทนท จํากัด

       497,150.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00667

36 จัดซื้อซองจดหมายสีน้ําตาลKA ซองสี

ขาวและซองสีขาวแบบหนาตาง ประเภท

ชําระคาฝากสงเปนเงินสินเชื่อเพื่อใช

ภายในสํานักงาน

       160,000.00       151,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด       151,940.00 บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด        151,940.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00668

37 จางศึกษาวิเคราะหกรอบและเกณฑการ

ประเมินการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใชเปน

ขอมูลในการประเมินป 2562 และจัดทํา

นิยามศัพทเพื่อใชในการกําหนดเกณฑ

การประเมินผล ป 2563

       120,000.00       120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธิกา ศรีสด       120,000.00 นางสาวเมธิกา ศรีสด        120,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00669

38 จางยื่นคํารองและขอรับเงินวางชําระหนี้

ตามคําพิพากษา

           3,500.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย สนธิ          3,500.00 นางสาว วารุนีย สนธิ           3,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00670

39 จางทําแฟมใสเอกสาร (Reprint) 

ประกอบการทําสัญญาโครงการไตรมาส 3

 ของสํานักสรางสรรคโอกาสและ

นวัตกรรม

         51,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด        50,825.00 บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด         50,825.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00671

40 จางตรวจสอบชําระหนี้และสถานะของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

           3,500.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย สนธิ          3,500.00 นางสาว วารุนีย สนธิ           3,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00672

41 จางแกไขทอน้ําทิ้งตัน            7,490.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจ

เมนท จํากัด

         7,490.00 บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจ

เมนท จํากัด

          7,490.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00673

42 จางผลิตปายตั้งโตะ เพื่อรณรงคประเด็น

สุขภาวะ ประจําปงบประมาณ 2562

         36,915.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท บี สแควร พริ้นท 

แอนด ดีไซน จํากัด

       36,915.00 บริษัท บี สแควร พริ้นท 

แอนด ดีไซน จํากัด

        36,915.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00674

43 ซื้ออุปกรณอะไหลของระบบน้ําดีพรอม

บริการติดตั้ง

         91,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุนดฟอส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

       90,995.48 บริษัท กรุนดฟอส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

        90,995.48 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00675

44 ซื้อเครื่องอานบัตรสําหรับระบบ

ประทับตราบัตรจอดรถ

           7,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท อารตเวิรค อินดัสทรี 

จํากัด

         6,000.00 บริษัท อารตเวิรค อินดัสทรี 

จํากัด

          6,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00676



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

45 ซื้ออะไหลของประตูอัตโนมัติพรอม

บริการติดตั้ง

         23,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จํากัด

       20,838.25 บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จํากัด

        20,838.25 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00677

46 จัดซื้อกระดาษทําสัญญาโครงการ          30,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง ราน เบสท โปรดักส โดยนาย

เสนห ลิลิตกุลพาณิชย

       29,425.00 ราน เบสท โปรดักส โดยนาย

เสนห ลิลิตกุลพาณิชย

        29,425.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00678

47 ซื้อสายสัญญาภาพ VGA            1,700.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เทคโนโลยี 

โซลูชั่น จํากัด

         1,605.00 บริษัท สมารท เทคโนโลยี 

โซลูชั่น จํากัด

          1,605.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00679

48 ซื้อโชคอัพฝงพื้นประตูและกระจกบาน

เลื่อนชุดประตูออโตพรอมบริการติดตั้ง

         37,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ        36,487.00 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ         36,487.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00680

49 ซื้อชุดอุปกรณ Automatic Calling Unit

 Package  พรอมบริการติดตั้ง

         45,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)        43,335.00 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)         43,335.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 กรกฎาคม 2562 PO62-00681

50 จางบํารุงรักษาระบบไฟฟาประจําป

งบประมาณ 2562

       200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค พาวเวอร 

คอนโทรล เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

      200,000.00 บริษัท ยูนีค พาวเวอร 

คอนโทรล เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

       200,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 กรกฎาคม 2562 PO62-00682

51 จัดจางงานบริหารจัดการขยะภายใน

อาคารศูนยืเรียนรูสุขภาวะแบบครบวงจร

       350,000.00       343,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรางค หวงนาค       343,000.00 นายสุรางค หวงนาค        343,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 กรกฎาคม 2562 PO62-00683

52 จางผลิตชุดขอมูลและสื่อสารพื้นที่

สรางสรรคตนแบบสุขภาวะ

     3,000,000.00     3,400,000.00 คัดเลือก บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)    2,955,000.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)     2,955,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

11 กรกฎาคม 2562 62-00642

53 จางสังเคราะหและเรียบเรียงบทความ

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

         96,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาว เมธาวี  มัชฌันติกะ        96,600.00 นางสาว เมธาวี  มัชฌันติกะ         96,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 กรกฎาคม 2562 PO62-00686

54 จางจัดทําระบบอีเลิรนนิ่งสําหรับ

เจาหนาที่ และภาคีเครือขาย สสส.

       483,000.00       483,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิรซเทค คอนซัลติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด

      483,000.00 บริษัท เวิรซเทค คอนซัลติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด

       483,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 กรกฎาคม 2562 PO62-00687

55 จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการ

สุขภาวะ แนะนําองคกร สสส.

         25,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด        14,947.90 บริษัท ธนวิชย จํากัด         14,947.90 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 กรกฎาคม 2562 PO62-00690



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

56 จางบํารุงรักษาระบบเครือขาย

สารสนเทศของสํานักงาน ประจําป 2562

     2,500,000.00     2,068,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด    2,068,203.00 บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด     2,068,203.00 เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดจัดทําการ

จัดซื้อจางไวกอนแลวและมีความ

จําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจาง

เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือ

ตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00552

57 จางดําเนินการวิจัยและสํารวจภาพลักษณ

 สสส.

       950,000.00       831,600.00 e-bidding มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 

(วิทยาเขตหัวหมาก)

      779,495.00 มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (วิทยา

เขตหัวหมาก)

       779,495.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

12 กรกฎาคม 2562 62-00648

บริษัท อินโฟเสิรช จํากัด       760,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท คัสตอม เอเซีย จํากัด       831,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท แบรนด เมทริกซ รี

เสิรช จํากัด

      823,900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เอลคอน จํากัด       767,350.50 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

58 จางบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อสนับสนุน

การสื่อสารสรางเสริมสุขภาวะ

         60,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นายธีรพล อุทุม        59,500.00 นายธีรพล อุทุม         59,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00688

59 จางออกแบบสิ่งพิมพสื่อสารขอมูลสราง

เสริมสุขภาวะ

         77,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นาย เฉลิมพล หมายพึ่ง        77,000.00 นาย เฉลิมพล หมายพึ่ง         77,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00689

60 จางจัดทําขอมูลเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน

 และครอบครัว

         27,600.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นายปยะนันท ขุนทอง        27,600.00 นายปยะนันท ขุนทอง         27,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00691

61 จางจัดทําขอมูลสงเสริมสุขภาวะ

ประชากรกลุมเฉพาะ

         27,600.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาวกองทรัพย ชาตินา

เสียว

       27,600.00 นางสาวกองทรัพย ชาตินาเสียว         27,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00692

62 จางจัดทําขอมูล/บทความสรางสุขภาวะ

เพื่อคนไทยทุกคน

         27,600.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาววงศวรรษ สุขเกษม        27,600.00 นางสาววงศวรรษ สุขเกษม         27,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00693



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

63 ผลิตและเผยแพรขอมูลเสริมสราง

ภาพลักษณองคกรผานสื่อออนไลน

       500,000.00       499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดารด จํากัด       499,690.00 บริษัท เดอะสแตนดารด จํากัด        499,690.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00694

64 จางผลิตและเผยแพรขจอมูลสรางเสริม

สุขภาพ 18 ป สสส.

       500,000.00       499,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย โพเอทส จํากัด       499,904.00 บริษัท เดย โพเอทส จํากัด        499,904.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00695

65 จางผลิตและเผยแพรขอมูลนวัตกรรม

สรางเสริมสุขภาพ

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กาญจนะ       500,000.00 นายสมชาย กาญจนะ        500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00696

66 จางจัดทําโครงการจางผลิตและเผยแพร

ขอมูลผูนําการสรางเสริมสุขภาพในสื่อ

โซเซียลมีดีย

       500,000.00       486,582.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส 

จํากัด

      486,582.50 บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส 

จํากัด

       486,582.50 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 กรกฎาคม 2562 PO62-00697

67 จางสื่อโทรทัศน เพื่อรณรงคประเด็นสุข

ภาวะ ประจําป 2562

  140,000,000.00  140,000,000.00

รายการพิจารณาที่ 1 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 

ความนิยมมากกวา 1.50

   35,000,000.00   35,000,000.00 บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและ

วิทยุ จํากัด

  35,000,000.00 บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและ

วิทยุ จํากัด

   35,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

1 สิงหาคม 2562 62-00589

รายการพิจารณาที่ 2 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 

ความนิยม 1.01-1.50

   25,000,000.00   25,000,000.00 บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทน

เมนต จํากัด

  25,000,000.00 บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทน

เมนต จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

18 กรกฎาคม 2562 62-00590

รายการพิจารณาที่ 3 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 

ความนิยม 0.51-1.00

   15,000,000.00   15,000,000.00 บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด   15,000,000.00 บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด    13,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

62-00591

รายการพิจารณาที่ 4 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 

ความนิยม 0.26-0.50

     7,000,000.00     7,000,000.00 บริษัท ทริปเปล วี บรอด

คาสท จํากัด

   7,000,000.00 บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท

 จํากัด

    7,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

25 กรกฎาคม 2562 62-00592

บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น 

จํากัด

   7,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

รายการพิจารณาที่ 5 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 

ความนิยม 0.01-0.25

     5,000,000.00     5,000,000.00 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด

 บรอดคาสติ้ง จํากัด

   5,000,000.00 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด 

บรอดคาสติ้ง จํากัด

    5,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00593

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)    5,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

คัดเลือก



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

รายการพิจารณาที่ 6 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)

 ความนิยม มากกวา 0.90

   21,000,000.00   21,000,000.00 บริษัท โมโน บรอดคาซท 

จํากัด

  21,000,000.00 บริษัท โมโนบรอดคาซท จํากัด    21,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00594

รายการพิจารณาที่ 7 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)

 ความนิยม 0.61-0.90

   19,000,000.00   19,000,000.00 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง 

จํากัด

  19,000,000.00 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด    19,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00595

รายการพิจารณาที่ 8 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)

 ความนิยม 0.31-0.60

     7,000,000.00     7,000,000.00 บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น 

จํากัด

   7,000,000.00 บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น 

จํากัด

    7,000,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

25 กรกฎาคม 2562 62-00596

รายการพิจารณาที่ 10 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูขาวสารและสาระ ความนิยม

มากกวา 0.04

     1,000,000.00     1,000,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

จํากัด (มหาชน)

   1,000,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

จํากัด (มหาชน)

       500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

25 กรกฎาคม 2562 62-00598

บริษัท วอยซ ทีวี จํากัด    1,000,000.00 ไมผานการตรวจสอบยื่นขอเสนอ

ทางเทคนิคไมเปนไปตามที่ประกาศ

รายการพิจารณาที่ 11 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูขาวสารและสาระ ความนิยม 

0.01-0.04

       600,000.00       600,000.00 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท 

จํากัด

      500,000.00 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท 

จํากัด

       500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

19 กรกฎาคม 2562 62-00599

บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส 

จํากัด

      600,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท สปริงนิวส คอร

ปอเรชั่น จํากัด

      600,000.00 ไมผานการตรวจสอบยื่นขอเสนอ

ทางเทคนิคไมเปนไปตามที่ประกาศ

รายการพิจารณาที่ 12 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว

       200,000.00       200,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)       200,000.00 ไมมีผูผานการพิจารณา ไมผานการตรวจสอบยื่นขอเสนอ

ทางเทคนิคไมเปนไปตามที่ประกาศ

รายการพิจารณาที่ 13 สถานีโทรทัศน

หมวดหมูบริการสาธารณะ

       200,000.00       200,000.00 บริษัท เอ็นเอส มีเดีย กรุป 

จํากัด

      200,000.00 บริษัท เอ็นเอส มีเดีย กรุป 

จํากัด

       200,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00600

68 จางสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบาน เพื่อ

รณรงคประเด็นสุขภาวะ ประจําป 2562

     9,100,000.00     9,100,000.00

รายการพิจารณาที่ 1  สื่อรถไฟฟา 

บริเวณชานชาลา จุดประตูเขา-ออก 

ขบวนรถไฟฟา

     2,800,000.00     2,800,000.00 บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย) 

จํากัด

   2,641,188.00 ไมมีผูผานการพิจารณา ไมผานการตรวจสอบยื่นขอเสนอ

ทางเทคนิคไมเปนไปตามที่ประกาศ

 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล 

มีเดีย จํากัด (มหาชน)

  28,000,000.00 ไมมีผูผานการพิจารณา ไมผานการตรวจสอบยื่นขอเสนอ

ทางเทคนิคไมเปนไปตามที่ประกาศ

รายการพิจารณาที่ 2 สื่อรถไฟฟา จุด

ทางเดินเขา-ออก ภายในสถานี

     2,600,000.00     2,600,000.00 บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย) 

จํากัด

   2,417,997.00 ไมมีผูผานการพิจารณา ไมผานการตรวจสอบยื่นขอเสนอ

ทางเทคนิคไมเปนไปตามที่ประกาศ

e-bidding



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล 

มีเดีย จํากัด (มหาชน)

   2,600,000.00 ไมมีผูผานการพิจารณา ไมผานการตรวจสอบยื่นขอเสนอ

ทางเทคนิคไมเปนไปตามที่ประกาศ

รายการพิจารณาที่ 3 สื่อปายรอรถ

ประจําทางและสื่อริมทางสาธารณะใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     2,400,000.00     2,400,000.00 บริษัท เจซีเดอโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

   2,400,000.00 บริษัท เจซีเดอโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

    2,400,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00601

บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย) 

จํากัด

   2,383,618.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

รายการพิจารณาที่ 4  สื่อโฆษณาบนรถ

โดยสารประจําทางสาธารณะใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     1,300,000.00     1,300,000.00 บริษัท บ.ีว.ีเค. จํากัด    1,300,000.00 บริษัท บ.ีว.ีเค. จํากัด     1,300,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00602

บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย) 

จํากัด

   1,281,849.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด 

(มหาชน)

   1,300,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

69 จางจัดกิจกรรมคายสรางเสริมสุขภาวะ

สําหรับเยาวชน ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 

2562)

       900,000.00       897,944.00 e-bidding บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัล

แทนท จํากัด

      888,100.00 บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัล

แทนท จํากัด

       888,100.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00655

บริษัทมาสเตอรมายด แอด

เวอรไทซิ่ง จํากัด

      849,419.50 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เอ เธอนัส จํากัด       898,265.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น

 จํากัด

      879,655.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท แมงโก ดีไซน จํากัด       920,200.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

70 จางผลิตนิทรรศการหมุนเวียนและชุด

สัญจร ประเด็น ครอบครัวอบอุน

     3,500,000.00     3,498,900.00 e-bidding บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด    3,402,332.50 บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด     3,402,332.50 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

15 กรกฎาคม 2562 62-00657



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท จี ดี เอ็กซ จํากัด    3,449,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

หจก.ยู.เอส.แสตนดารด    3,385,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัล

แทนท จํากัด

   3,445,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

71 จางจัดทํานามบัตรผูบริหารและเจาหนาที่

 สสส.

         17,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงออฟแอดเวอรไทซิ่ง

แอนดกราฟฟค จํากัด

       16,050.00 บริษัท คิงออฟแอดเวอรไทซิ่ง

แอนดกราฟฟค จํากัด

        16,050.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 กรกฎาคม 2562 PO62-00698

72 ซื้อแบตเตอรี่ อะไหลโคมไฟและโคมไฟ

ฉุกเฉิน

         55,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสออน อิมปอรต - 

เอ็กซปอรต จํากัด

       53,061.30 บริษัท อีสออน อิมปอรต - 

เอ็กซปอรต จํากัด

        53,061.30 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 กรกฎาคม 2562 PO62-00699

73 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับไมคในหองประชุม 

ภายในอาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ

         13,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค 

แอนด เซอรวิส จํากัด

       12,840.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด

 เซอรวิส จํากัด

        12,840.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 กรกฎาคม 2562 PO62-00700

74 จางจัดหาภาพลิขสิทธิ์รูปภาพประกอบ

และภาพเวกเตอรสําหรับสื่อออนไลน

         97,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรไฟล โฟโต ไลบรารี่ 

จํากัด

       95,765.00 บริษัทโปรไฟล โฟโต ไลบรารี่ 

จํากัด

        95,765.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00702

75 จางตออายุการใชบริการ Adobe 

Creative Cloud

         75,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด 

(มหาชน)

       40,125.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด 

(มหาชน)

        40,125.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00703

76 จางสังเคราะหและจัดทําตนฉบับขอมูล

สุขภาวะ

         69,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นาย สิรวุฒิ รวีไชยวัฒน        69,000.00 นาย สิรวุฒิ รวีไชยวัฒน         69,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00704

77 จางผลิตและเผยแพรงานสรางเสริม

สุขภาพของ สสส. ผานสื่อออนไลน
       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคด ออฟ ซัคเซส จํากัด       500,000.00 บริษัท โคด ออฟ ซัคเซส จํากัด        500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00705

78 จางผลิตของสนับสนุนการสื่อสาร

ภาพลักษณองคกร

       290,000.00       282,266.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูการ เดซี่ จํากัด       282,266.00 บริษัท ซูการ เดซี่ จํากัด        282,266.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00706

79 จางออกแบบและเผยแพรขอมูลสราง

เสริมสุขภาวะผานสื่อดิจิทัล

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวดแอนดกราวนด 

จํากัด

      500,000.00 บริษัท คลาวดแอนดกราวนด 

จํากัด

       500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00707



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

80 จางผลิตและเผยแพรขอมูลสรางเสริม

สุขภาพผานสื่อออนไลน

       300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ เดชหัสดิน       300,000.00 นายภาคภูมิ เดชหัสดิน        300,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00708

81 จางจัดทําภาพประกอบสื่อสรางความ

เขาใจในวิถีสุขภาวะ

       225,000.00       225,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัทชูมิ จํากัด       225,000.00 บริษัท นัทชูมิ จํากัด        225,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00709

82 จางผลิตสื่อแอนิเมชัน (animation) 

สรางความเขาใจในวิถีสุขภาวะ

       475,000.00       475,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวกลม จํากัด       475,000.00 บริษัท หัวกลม จํากัด        475,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00710

83 จางทําสื่อประชาสัมพันธงานพัฒนา

ศักยภาพ

       150,000.00       149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮฟเวนเอท จํากัด       149,800.00 บริษัท เฮฟเวนเอท จํากัด        149,800.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00711

84 จางผลิตและสื่อสารชุดขอมูลเฝาระวัง

ปจจัยเสียงทางสุขภาพ

500,000.00       495,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น 

จํากัด

      495,410.00 บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น 

จํากัด

       495,410.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00712

85 จางสํารวจการรับรูสื่อรณรงคที่เผยแพร

ชวงเดือน กันยายน 2562 – พฤศจิกายน

 2562

       475,080.00       475,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยวิจัยเพื่อการ

พัฒนาสังคมและธุรกิจ จํากัด

      475,080.00 บริษัท ศูนยวิจัยเพื่อการ

พัฒนาสังคมและธุรกิจ จํากัด

       475,080.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 กรกฎาคม 2562 PO62-00713

86 จางบริหารขอมูลการวางแผนสื่อ เพื่อ

รณรงคประเด็นสุขภาวะ ประจําป 2562

     6,000,000.00     6,000,000.00 e-bidding บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย) 

จํากัด

   5,880,000.00 บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย) 

จํากัด

    5,880,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

22 กรกฎาคม 2562 62-00685

87 จางผลิตแผนพับแนะนําการดําเนินงาน

ตามประเด็นสรางเสริมสุขภาพ สสส.

         98,500.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด        98,478.52 บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด         98,478.52 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 กรกฎาคม 2562 PO62-00701

88 พัฒนาและออกแบบอินโฟกราฟฟก

ประเด็นการสรางเสริมสุขภาพ

       170,000.00       165,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด       165,850.00 บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด        165,850.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 กรกฎาคม 2562 PO62-00715

89 จางผลิตสื่อเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมองคกร          89,425.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง น.ส. ศรินทิพย สมัยเทอดศักดิ์        89,400.00 น.ส. ศรินทิพย สมัยเทอดศักดิ์         89,400.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 กรกฎาคม 2562 PO62-00716

90 จางเหมาจัดเตรียมพิธีการลงนามความ

รวมมือศูนยเรียนรูสุขภาวะแหงใหม ป 

2562

         80,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด        66,618.20 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด         66,618.20 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 กรกฎาคม 2562 PO62-00717

91 จางวิเคราะหผลลัพธการดําเนินงาน

โครงการสรางเสริมสุขภาพ ประจําป 2562

         70,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสุจิตราภรณ คําสอาด        70,000.00 นางสุจิตราภรณ คําสอาด         70,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 กรกฎาคม 2562 PO62-00718



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92 จางผลิตเสื้อแจ็คเก็ตสําหรับนักวิชาการ

ชุมชนทองถิ่น

       500,000.00       400,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา บรรลือทรัพย       400,000.00 นางอนัญญา บรรลือทรัพย        400,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 กรกฎาคม 2562 PO62-00719

93 จางจัดฝกอบรมในหลักสูตร ครบเครื่อง

สราง Infographic Media & 

Presentation ดวย PowerPoint อยาง

มืออาชีพ

       450,000.00       428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี้ฮับสคอรปอเรชั่น 

จํากัด

      428,000.00 บริษัท ซิตี้ฮับสคอรปอเรชั่น 

จํากัด

       428,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 กรกฎาคม 2562 PO62-00723

94 จางประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

 (Internal Customer Satisfaction : 

ICS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

         80,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นายสังวรณ งัดกระโทก        80,000.00 นายสังวรณ งัดกระโทก         80,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 กรกฎาคม 2562 PO62-00724

95 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

สนับสนุนดานการบริหารจัดการทั่วไป 

ฝายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

       127,500.00       127,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ใจดี       127,500.00 นายพงศกร ใจดี        127,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 กรกฎาคม 2562 PO62-00726

96 จางดําเนินคดีกับนางฐนิวรรณ กุลมงคล 

ในฐานะผูค้ําประกันหนี้ของสมาคม

ภัตตาคารไทย

ตามสัญญารับสภาพหนี้

         70,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักกฎหมาย คอรปส

 จูริส จํากัด

       70,000.00 บริษัท สํานักกฎหมาย คอรปส

 จูริส จํากัด

        70,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 กรกฎาคม 2562 PO62-00728

97 จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการ

สุขภาวะ แนะนําองคกร สสส

         30,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด        28,783.00 บริษัท ธนวิชย จํากัด         28,783.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

26 กรกฎาคม 2562 PO62-00730

98 จางดําเนินการจัดพิมพจดหมายขาวสราง

สุข

     1,500,000.00     1,444,500.00 e-bidding บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง 

แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด 

(มหาชน)

   1,155,600.00 บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด

 พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

    1,155,600.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

29 กรกฎาคม 2562 62-00720

หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา    1,091,400.00 ไมผานการตรวจสอบยื่นเอกสารไม

ถูกตองครบถวน

หางหุนสวนจํากัดแสงจันทร

การพิมพ

   1,112,196.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท วงศสวางพับลิชชิ่ง 

แอนด พริ้นติ้ง จํากัด

   1,123,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท วีรณาเพรส จํากัด    1,279,900.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เลคแอนดฟาวดเทน 

พริ้นติ้ง จํากัด

   1,107,450.00 ไมผานการตรวจสอบยื่นเอกสารไม

ถูกตองครบถวน



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท เมกกะ มีเดีย เมนเนจ

เมนท จํากัด

   1,439,999.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

หางหุนสวนจํากัด กาฬสินธุ

การพิมพ

   1,422,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนแตไมเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

99 จางดําเนินการจัดผลิตอุปกรณนิทรรศการ          40,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด        38,520.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด         38,520.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00731

100 จางผลิตเลม(ราง)หนังสือแผนการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563

         44,426.40  ไมมี เฉพาะเจาะจง ศิวะกรุป โดยนายศิระ ปริ

ยภูติภัค

       44,426.40 ศิวะกรุป โดยนายศิระ ปริ

ยภูติภัค

        44,426.40 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00733

101 จางผลิตสปอตโฆษณาวิทยุโครงการชีวิตดี

เริ่มที่เรา (Live healthier 1 ชนะใน

ความแพ)

         18,404.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาวด สเปซ สตูดิโอ 

จํากัด

       18,404.00 บริษัท ซาวด สเปซ สตูดิโอ 

จํากัด

        18,404.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00734

102 จางผลิตสื่อประกอบการเรียนรูหลักสูตร

หลักการและแนวคิดการสรางเสริมสุข

ภาวะ

         40,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคัลเลอรพริน 

จํากัด

       38,520.00 บริษัท สยามคัลเลอรพริน 

จํากัด

        38,520.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00735

103 จางลงเสียงสปอตโฆษณาวิทยุโครงการ

ชีวิตดีเริ่มที่เรา Live healthier 1 ชนะ

ในความแพ (เสียงโฆษกชาย)

           5,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นายเวฐน ยุทธชัยสันติ          5,000.00 นายเวฐน ยุทธชัยสันติ           5,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00736

104 จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการ

สุขภาวะ แนะนําองคกร สสส.

         80,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด        64,970.40 บริษัท ธนวิชย จํากัด         64,970.40 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00737

105 จางประชาสัมพันธการรับสมัครงานใน

ตําแหนงตางๆ ของ สสส. ผานเว็บไซต

         49,648.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี 

(ประเทศไทย) จํากัด

       49,648.00 บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี 

(ประเทศไทย)จํากัด

        49,648.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00738

106 จางดําเนินการแปลและเรียบเรียง

บทความสรางเสริมสุขภาพตางประเทศ

         72,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นาย อาทิตย  ขวัญคม        72,000.00 นาย อาทิตย  ขวัญคม         72,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00739

107 จางวิเคราะหและศึกษาโอกาสความ

เปนไปไดของสถาบันการเรียนรูดานการ

สรางเสริมสุขภาพ (ThaiHealth 

Academy)

200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ธรรมวิวัฒนุกูร       200,000.00 นายอภิวัฒน ธรรมวิวัฒนุกูร        200,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00740

108  จางผลิตวิดีโอกรณีศึกษาการขับเคลื่อน

งานสรางเสริมสุขภาพ

       500,000.00       497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัสท ซี ครีเอทีฟ จํากัด       497,550.00 บริษัท จัสท ซี ครีเอทีฟ จํากัด        497,550.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00741



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

109  จางผลิตของขวัญในวาระโอกาสสําคัญ        500,000.00       495,142.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูการ เดซี่ จํากัด       495,142.50 บริษัท ซูการ เดซี่ จํากัด        495,142.50 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00742

110  จางผลิและเผยแพรบทความสรางเสริม

สุขภาวะผานสื่อออนไลน

       500,000.00       499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย โพเอทส จํากัด       499,690.00 บริษัท เดย โพเอทส จํากัด        499,690.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00744

111  จางทําสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม

แคมเปญลดพุงลดโรค ครั้งที่ 2

       100,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด        99,590.25 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด         99,590.25 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00745

112  จางพัฒนาและออกแบบหนังสือเพื่อการ

สื่อสารการสรางเสริมสุขภาพ

400,000.00       400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด       400,000.00 บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด        400,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00746

113  จางผลิตเนื้อหาสุขภาวะเพื่อสื่อสารการ

ดําเนินงาน สสส.ผานสื่อออนไลน

       325,000.00       324,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอรเซนต

 จํากัด

      324,745.00 บริษัท ดิ วันโอวัน เปอรเซนต

 จํากัด

       324,745.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00747

114  จางตรวจสอบการชําระหนี้และสถานะ

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาคดีหมายเลข

ดําที่ 938/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 

2365/2559

           3,500.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย สนธิ          3,500.00 นางสาว วารุนีย สนธิ           3,500.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00748

115  จางทําคูมือและรายงานการประเมินการ

บริหารจัดการที่ดี ป 2562

       300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร

      300,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร

       300,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00749

116  ซื้อ Flow Switch ของระบบ Chiller 

พรอมบริการติดตั้ง

         30,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด        28,562.58 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด         28,562.58 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00750

117  ซื้อฟลมกรองแสงพรอมบริการติดตั้งที่

รานน้ําชื่นใจชั้น 1

         15,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ        12,925.60 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ         12,925.60 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00751

118  จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

พนักงานขายรานคาเพื่อสุขภาวะ SOOK 

SHOP

       169,000.00       169,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา พิมพโคตร       169,000.00 นางสาววิภาดา พิมพโคตร        169,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00754

119  จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

ผูชวยผูจัดการรานคาเพื่อสุขภาวะ SOOK

 SHOP

       325,000.00       325,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองสุมาลย  ศิริรักษ       325,000.00 นางสาวกรองสุมาลย  ศิริรักษ        325,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 PO62-00755

120  จางผลิตชุดสื่อสารในวาระปใหม      3,000,000.00 3,184,534.00 e-bidding บริษัท พารท เทรดดิ้ง ซัพ

พลาย แอนด เซอรวิส จํากัด

   2,997,070.00 บริษัท พารท เทรดดิ้ง ซัพ

พลาย แอนด เซอรวิส จํากัด

    2,997,070.00 เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตองครบถวนและเปนผู

ไดคะแนนรวมสูงสุด

31 กรกฎาคม 2562 62-00722



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด

พับลิสชิ่ง จํากัด

   1,976,300.00 ไมผานการตรวจสอบ ยื่นเอกสาร

ไมถูกตองและครบถวน

121  จางอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ

ตนเองและการทํางานเปนทีม

         80,000.00  ไมมี เฉพาะเจาะจง  บริษัท ตะวันฉายแอนดโปร-ดี

เวลลอปเมนท จํากัด

       80,000.00  บริษัท ตะวันฉายแอนดโปร-ดี

เวลลอปเมนท จํากัด

        80,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 กรกฎาคม 2562 PO62-00743

122  จางพัฒนาโปรแกรมบริหารงาน

ตรวจสอบโครงการ

       250,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท มายดเมอรจ คอนซัล

แทนท จํากัด

      200,000.00  บริษัท มายดเมอรจ คอนซัล

แทนท จํากัด

       200,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 กรกฎาคม 2562 PO62-00756

123  จางออกแบบและสื่อสารงานลูกคา

สัมพันธไปยังฐานสมาชิกศูนยเรียนรูสุข

ภาวะป (E-News Letter)

       500,000.00       460,100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท พิกซิลลา จํากัด       460,100.00  บริษัท พิกซิลลา จํากัด        460,100.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 กรกฎาคม 2562 PO62-00757

124  ซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมบริการติดตั้ง

และจางซอมเครื่องปรับอากาศ

       500,000.00       499,411.80 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทูเค เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

      499,411.80  บริษัท ทูเค เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย จํากัด

       499,411.80 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 กรกฎาคม 2562 PO62-00758

125  จางศึกษาทบทวนและประเมินผลการ

ดําเนินงาน แผนงานพัฒนาวิชาการและ

สรางความเขมแข็งกลไกคุมครอง

ผูบริโภคดานสุขภาพ

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง  มหาวิทยาลัยขอนแกน       500,000.00  มหาวิทยาลัยขอนแกน        500,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 กรกฎาคม 2562 PO62-00759
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