
แบบ  สขร.1

   

รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

1
โครงการจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ส่ือความรู้สุข
ภาวะ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

 300,000.00       299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด         299,600.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด        299,600.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00252

2

โครงการจ้าง ด าเนินการส่ือสารและจัด
นิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส. ใน
งานเดิน-ว่ิง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา คร้ังท่ี 9
  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ

 30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           20,420.95 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         20,420.95
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00254

3
โครงการจัดจ้างผลิตซองส าหรับจดหมายข่าว
สร้างสุข

 30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           28,087.50 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         28,087.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00255

4
โครงการจัดจ้างนักแสดงร่วมผลิตวิดีโอส่ือ
รณรงค์โครงการบ้านปลอดบุหร่ี

 40,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุลาภ           40,000.00 นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุลาภ         40,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00256

5

โครงการจัดจ้างการต้ังค่าและโยกย้ายข้อมูลใน
การจัดท าเงินเดือน (Setup Config & 
Migration Data) ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
 (Human Resources management 
System : HRMS Humatrix 9)

 80,250.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด  80,250.00 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด  80,250.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00257

6
โครงการจัดจ้างตรวจสอบโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
 สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2561

       200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

        200,000.00
บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

       200,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00258

7
โครงการจัดจ้างสอบทานระบบธรรมาภิบาล
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Audit) ของ 
สสส.

       500,000.00       495,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
 จ ากัด

        495,000.00
บรัท ตรวจสอบภายในธรรม
นิติ จ ากัด

       495,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00259

8 โครงการจ้างจัดกิจกรรมห้องเรียนผู้สูงอายุ  500,000.00       499,690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        499,690.00
บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       499,690.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00253

    3,000,000.00     2,950,000.00 e-bidding บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด       2,950,000.00 บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด     2,950,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

6 กุมภาพันธ์ 2562 62-00261

โครงการจัดงจ้างพัฒนาและผลิตชุดส่ือองค์
ความรู้สุขภาวะเพ่ือการขยายผลสู่ภาคีเครือข่าย
 สสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)9

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนาวา ปร้ินต้ิง       2,850,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่ป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

10
โครงการจัดจ้างจัดท าส่ือการเรียนรู้การ
บริหารงานบุคคล ผ่านระบบสารสนเทศ 
(e-learning)

       250,000.00       214,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เดอะ เลคเชอร์เรอร์
คอนซัลติง จ ากัด

        214,000.00
บริษัท เดอะ เลคเชอร์เรอร์
คอนซัลติง จ ากัด

       214,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00263

11
โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บ
ส่ือดิจิทัล (DOL) เพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้

       500,000.00       446,832.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        446,832.00
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

       446,832.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00264

12 โครงการจัดจ้างการจัดส่งพัสดุ ชุดปีใหม่ สสส         17,478.45  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           17,478.45 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         17,478.45
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00265

13
โครงการจ้างจัดท าส่ือทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบส่ือดิจิตอลเพ่ือสนับสนุนงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร คร้ังท่ี 1

        30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวแคปเจอร์ จ ากัด           29,997.45 บริษัท นิวแคปเจอร์ จ ากัด         29,997.45
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00267

14
โครงการจ้างจัดหาหลอดไฟประกอบการจัด
แสดงนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้สุขภาวะ

          6,700.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญเกษมซัพ
พลาย

           5,868.95
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญเกษม
ซัพพลาย

          5,868.95
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00268

15
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน
พร้อมติดต้ัง

    1,450,000.00
 

1,400,630.00 e-bidding
บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

      1,396,000.00
บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์
 เซอร์วิส จ ากัด

    1,396,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

8 กุมภาพันธ์ 2562 62-00269

16 โครงการจ้างปรับปรุงระบบบริหารโครงการ        500,000.00       497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด         497,550.00 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด        497,550.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00270

17 โครงการซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมงานประปา         51,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ ากัด           50,536.10 บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ ากัด         50,536.10
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00271

18 โครงการซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน        400,000.00       391,620.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

        391,620.00
บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

       391,620.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00272

19
โครงการจ้างบริการบ ารุงรักษาระบบตรวจจับ
และป้องกันความปลอดภัยเครือข่าย (IPS)

       500,000.00       499,690.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด         499,690.00 บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด        499,690.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00273

20
จัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน(เคร่ือง
บันทึกเสียง จ านวน 1 เคร่ือง และเลเซอร์พอย
เตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง)

        11,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสไลน์ ดาต้าล้ิงค์ จ ากัด            9,630.00
บริษัท เบสไลน์ ดาต้าล้ิงค์ 
จ ากัด

          9,630.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00274

โครงการจัดงจ้างพัฒนาและผลิตชุดส่ือองค์
ความรู้สุขภาวะเพ่ือการขยายผลสู่ภาคีเครือข่าย
 สสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)9



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

21 โครงการงานเปล่ียนมิเตอร์ไฟฟ้าภายในอาคาร        400,000.00       381,066.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูนีค พาวเวอร์ คอนโทรล 
เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด

        381,066.00
บริษัท ยูนีค พาวเวอร์ 
คอนโทรล เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด

       381,066.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00275

22
โครงการงานบริการติดต้ังน้ าหอมเพ่ือดับกล่ิน
อับในห้องประชุม

        90,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล จ ากัด           88,596.00
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
จ ากัด

        88,596.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00276

23
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองหมายรับรองความ
ปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้งานกับ
เว็บไซต์ของ สสส.

        45,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด

          42,479.00
บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด

        42,479.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00277

24
โครงการจัดจ้างจัดส่งชุดปฏิทินส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีเครือข่ายยาสูบเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และส่ิงเสพติด

        50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           49,514.00 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         49,514.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00278

25
โครงการจ้างด าเนินการออกแบบวารสาร
จดหมายข่าวสร้างสุข/มุ่งม่ันและหยาดเหง่ือ

       355,200.00       355,200.00  เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล หมายพ่ึง         355,200.00 นายเฉลิมพล หมายพ่ึง        355,200.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00279

26

โครงการจ้างผลิตบทความวิชาการ ในหัวข้อ 
"Thai Health Promotion Foundation: 
Innovative Enabler for Health Promotion"

        30,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ทิชา สวัสด์ิกิตติคุณ           22,500.00
นางสาวพิมพ์ทิชา สวัสด์ิกิตติ
คุณ

        22,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

11 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00280

27
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน 
(งานบริการจัดท าระบบสัมมนา)

       460,000.00       456,890.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตเวิร์ค อินดัสทรี จ ากัด         456,890.00
บริษัท อาร์ตเวิร์ค อินดัสทรี 
จ ากัด

       456,890.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

11 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00281

28
โครงการจัดจ้าง'ออกแบบกราฟฟิครายละเอียด
โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและ
ภารกิจหน่วยจัดการ

        39,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด           38,520.00  บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด         38,520.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

11 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00282

29
โครงการด าเนินการดูแลจัดการระบบเว็บไซต์
หลักของ สสส. (www.thaihealth.or.th)

    1,123,500.00     1,123,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      1,123,500.00
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

    1,123,500.00

เป็นพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีได้
ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
และมีความจ าเป็นต้องท าการ
จัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความ
สมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใช้
พัสดุน้ัน

13 กุมภาพันธ์ 2562 62-00262

30 โครงการซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับไฟฉุกเฉิน        350,000.00       349,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงมิตร อิเล็คตริค จ ากัด         349,997.00
บริษัท แสงมิตร อิเล็คตริค 
จ ากัด

       349,997.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

13 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00285

31
โครงการจัดจ้างย้ายระบบบัญชี การเงิน พัสดุ 
จากสสส. ไปไว้บน Cloud และปรับปรุงการ
จัดเก็บข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง

       270,000.00       256,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จ ากัด         256,800.00
 บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ 
จ ากัด

       256,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 กุมภาพันธ์ 2561 PO62-00286



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

32
โครงการจ้างติดตามและประเมินผลชุดส่ือองค์
ความรู้สุขภาวะ

       500,000.00       499,999.99  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอน์ โซ
เชียล อินโนเวช่ัน จ ากัด

        499,999.99
 บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอน์ 
โซเชียล อินโนเวช่ัน จ ากัด

       499,999.99
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 กุมภาพันธ์ 2561 PO62-00287

33
โครงการจัดจ้างงานเดินสายสัญญาณกล้อง 
CCTV ท่ีช ารุด ภายในอาคาร ศรร.

       145,000.00       142,631.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

        142,631.00
 บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

       142,631.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 กุมภาพันธ์ 2561 PO62-00288

34
โครงการจ้างออกแบบและผลิตป้ายรณรงค์จับ
ตาไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้

        30,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด           27,424.10  บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด         27,424.10
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 กุมภาพันธ์ 2561 PO62-00289

35
โครงการจัดซ้ือน้ ามันดีเซลเพ่ือใช้เติมเคร่ืองจักร
ภายในอาคาร

        52,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท พี.เอ็น.เค.เซอร์วิส แอนด์ 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

          37,450.00
 บริษัท พี.เอ็น.เค.เซอร์วิส 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

        37,450.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 กุมภาพันธ์ 2561 PO62-00290

36
โครงการจัดจ้างล้างท าความสะอาดท่อระบาย
น้ าท้ิงในศูนย์อาหาร

        21,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดี แคร์ โปรดักส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

          20,865.00
 บริษัท ดี แคร์ โปรดักส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

        20,865.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 กุมภาพันธ์ 2561 PO62-00291

37
โครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ SOOK 
SHOP

       500,000.00       500,000.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด         500,000.00  บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด        500,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00292

38
โครงการจ้างจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือน สสส. สู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล

    4,700,000.00     4,500,000.00 e-bidding มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       4,208,824.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     4,200,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

20 กุมภาพันธ์ 2562 62-00266

39
 โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอออนไลน์โครงการลด
เร็วลดเส่ียง

480,000.00       480,000.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 480,000.00         บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 480,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00294

40
 โครงการจัดจ้างแปลเอกสารและเน้ือหาทาง
วิชาการมาตรการลดโซเดียม

29,000.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง  นายธีธัช กล่อมสุวรรณ 29,000.00           นายธีธัช กล่อมสุวรรณ 29,000.00        
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00295

41
โครงการจัดจ้างด าเนินการและจัดส่งจดหมาย
ข่าวสร้างสุขฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

        50,000.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 47,833.55          บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 47,833.55        
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00296

42
 โครงการจัดจ้างด าเนินการจัดนิทรรศการและ
จัดกิจกรรม สสส. ในงาน SOOK Market

        30,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ธนวิชย จ ากัด           25,187.80  บริษัท ธนวิชย จ ากัด         25,187.80
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00297

43
 โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอส่ือรณรงค์โครงการ
บ้านปลอดบุหร่ี

       465,000.00       460,000.49  เฉพาะเจาะจง  บริษัท เดอะ โรล ฟิล์ม จ ากัด         460,000.49  บริษัท เดอะ โรล ฟิล์ม จ ากัด        460,000.49
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00298



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

44  โครงการซ้ือหลอดไฟ LED           9,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอ็นโด้ ไลท์ต้ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

           8,399.50
 บริษัท เอ็นโด้ ไลท์ต้ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

          8,399.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00299

45
 โครงการจัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอเพ่ือส่ือสารทาง
ออนไลน์รณรงค์โครงการสงกรานต์กลับบ้าน
ปลอดภัย

       130,000.00       119,412.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท เรด สตาร์ ครีเอช่ัน จ ากัด         199,412.00
 บริษัท เรด สตาร์ ครีเอช่ัน 
จ ากัด

       119,412.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00300

46
 โครงการจัดจ้างอบรมหลักสูตร"การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือตอบโต้และรายงานการ
ประชุม"

        87,500.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          87,500.00
 ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช

        87,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00301

47
 โครงการจ้างเหมาบริการงานบ ารุงรักษาต้นไม้
ภายในอาคาร ประจ าปีงบประมาณ 2562

       500,000.00       493,056.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ราชาโยค จ ากัด         493,056.00  บริษัท ราชาโยค จ ากัด        493,056.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00302

48

 โครงการจ้างบริหารจัดการพัฒนาแกนน า ลด
พุง ลดโรค การต่อยอดการด าเนินงาน เพ่ือ
เสริมองค์ความรู้ประเด็นลดพุง ลดโรคแก่
กลุ่มเป้าหมาย

       500,000.00       499,690.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชารี ซิสเต็มส์ จ ากัด         499,690.00  บริษัท ชารี ซิสเต็มส์ จ ากัด        499,690.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00303

49
 โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบย่ืนข้อเสนอ
โครงการออนไลน์ (eProposal)

       750,000.00       624,880.00  e-bidding 
 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

        624,880.00
 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

       624,880.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

22 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00304

50
 โครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม สสส. 
ในงานงานการบูรณาการข้อมูลข่าวสารอาหาร
ปลอดภัย คร้ังท่ี 1/2562

        25,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ธนวิชย จ ากัด           19,067.40  บริษัท ธนวิชย จ ากัด         19,067.40
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

22 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00305

51
โครงการจัดซ้ือกระดาษร้อนส าหรับพิมพ์ใบเสร็จ
 Sale slip เพ่ือใช้ในห้องอาหารของอาคารศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะ

        32,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์ โปรดักส์           31,030.00 ร้าน เบสท์ โปรดักส์         31,030.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00306

52
 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ

        20,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 
จ ากัด

          15,782.50
บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 
จ ากัด

        15,782.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00307

53
 โครงการจัดจ้างผลิตส่ือออนไลน์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ประเด็นสุขภาวะต่างๆ

       400,000.00       374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อดาแมนท์ ครีเอช่ัน จ ากัด         374,500.00
บริษัท อดาแมนท์ ครีเอช่ัน 
จ ากัด

       374,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00308

54 โครงการงานท ากันซึมช้ันดาดฟ้า        180,000.00       178,155.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์.เอ.เทรดด้ิง อิเล็คทริค
 เซอร์วิส จ ากัด

        178,155.00
บริษัท อาร์.เอ.เทรดด้ิง 
อิเล็คทริค เซอร์วิส จ ากัด

       178,155.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00309

55
โครงการจัดจ้างผลิตส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ์รณรงค์
โครงการสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย

       485,000.00       417,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอนทาจ สตูดิโอ จ ากัด         417,300.00 บริษัท มอนทาจ สตูดิโอ จ ากัด        417,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00310



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

56
โครงการงานบ ารุงรักษาและเปล่ียนน้ ามัน 
compressor ของ Chiller No. 3

       200,000.00       195,489.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด         195,489.00 บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด        195,489.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00311

57
โครงการงานบ ารุงรักษาระบบ Chiller และ
ระบบ Cooling

       200,000.00       199,763.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด         199,763.65
บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

       199,763.65
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00312

58
โครงการจัดจ้างออกแบบส่ือสนับสนุนรณรงค์
ประเด็นลดอุบัติเหตุ

       480,000.00       479,672.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จ ากัด         479,672.50 บริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จ ากัด        479,672.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00313

59
โครงการจัดซ้ือหนังสือชุดความรู้สมัยใหม่ด้าน
การพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว

    2,300,000.00     2,290,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คสเคป จ ากัด       2,290,000.00 บริษัท บุ๊คสเคป จ ากัด     2,290,000.00

มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการ
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจาก
ผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทน
จ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุ
อ่ืนท่ีจะใช้ทดแทนได้

26 กุมภาพันธ์ 2562 62-00316

60
 โครงการงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์และ
กิจกรรมรณรงค์รวมพลังประกาศเจตนารมย์
“แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม”

       300,000.00       270,720.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด         270,720.00  บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด        270,720.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00317

61 โครงการจัดซ้ือพ้ืนท่ี Google Suite           5,600.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จ ากัด            5,504.08 บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จ ากัด           5,504.08
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00314

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด       3,492,480.00
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร 
จ ากัด

    3,492,480.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

28 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00293

บริษัท อีมาสเตอร์ จ ากัด       4,095,960.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

63
 โครงการงานปรับปรุงตู้เก็บเอกสารและงาน
ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

       164,000.00       163,603.00  เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศ.ศิริธนาพัฒ         163,603.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศ.ศิริธนาพัฒ        163,603.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

28 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00318

64
 โครงการจัดจ้างออกแบบส่ือสนับสนุนเพ่ือให้
ความรู้เร่ืองสุขภาวะทางเพศ

       310,000.00       307,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกลด ทู มีท ยู จ ากัด         307,625.00 บริษัท แกลด ทู มีท ยู จ ากัด        307,625.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

28 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00321

    3,658,116.00  e-bidding 62
โครงการศูนย์จัดท าข้อตกลง/สัญญา ประจ าปี
งบประมาณ 2562

    4,200,000.00



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

65
โครงการจ้างเหมาบริการสแกนเอกสารจัดซ้ือ
จัดจ้าง ปี 2561

       150,000.00       145,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด         145,000.00
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร 
จ ากัด

       145,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

28 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00322

66
โครงการจัดจ้างพัฒนาช่องทางส่ือดิจิทัลไลน์
แอดของ สสส.

       485,000.00       497,698.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปริคอท จ ากัด         497,698.13 บริษัท แอปริคอท จ ากัด        497,698.13
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

28 กุมภาพันธ์ 2562 PO62-00323


