
แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

1 จัดซ้ือวัสดุส ำหรับบริกำรในห้องประชุม
ภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ

      18,000.00         16,959.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เบสท์ โปรดักส์ โดยนำย
เสน่ห์ ลิลิตกุลพำณิชย์

       16,959.50 ร้ำน เบสท์ โปรดักส์ โดยนำย
เสน่ห์ ลิลิตกุลพำณิชย์

           16,959.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2 กันยำยน 2562 PO62-00860

2 จ้ำงสนับสนุนงำนด้ำนภำษีอำกร     360,000.00       360,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เอสทีกำร
บัญชี-ภำษีอำกร

      360,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เอสทีกำร
บัญชี-ภำษีอำกร

         360,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2 กันยำยน 2562 PO62-00883

3 จ้ำงพัฒนำและขยำยผลศูนย์เรียนรู้สุข
ภำวะภูมิภำค

 12,000,000.00   12,184,063.25 e-bidding บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซ
เชียล อินโนเวช่ัน จ ำกัด

  12,128,396.50 บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซ
เชียล อินโนเวช่ัน จ ำกัด

     12,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

3 กันยำยน 2562 62-00857

บริษัท คอนซัลท์ พลัส จ ำกัด   12,173,390.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

4 จ้ำงสัมภำษณ์ควำมพึงพอใจของผู้เสนอ
โครงกำร ส ำนักสร้ำงสรรค์โอกำส (ส ำนัก
 6)

 20,000.00         11,395.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ำกัด        11,395.50 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ำกัด            11,395.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3 กันยำยน 2562 PO62-00863

5 จ้ำงด ำเนินกำรส่ือสำรและจัดนิทรรศกำร
สุขภำวะ แนะน ำองค์กร สสส.

25,000.00         24,353.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนวิชย จ ำกัด        24,353.20 บริษัท ธนวิชย จ ำกัด            24,353.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5 กันยำยน 2562 PO62-00871

6 จ้ำงผลิตส่ือโฆษณำออนไลน์โครงกำรชีวิต
ดีเร่ิมท่ีเรำ

      64,200.00         64,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบงคอก
 จ ำกัด

       64,200.00 บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบงคอก 
จ ำกัด

           64,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5 กันยำยน 2562 PO62-00872

7 จ้ำงพัฒนำศักยภำพตนเองและกำรท ำงำน
เป็นทีมของฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล

      60,000.00         60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ตะวันฉำยแอนด์โปร-ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

       60,000.00 บริษัท ตะวันฉำยแอนด์โปร-ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

           60,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5 กันยำยน 2562 PO62-00873

8 จ้ำงพัฒนำศักยภำพตนเองและกำรท ำงำน
เป็นทีมของฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

      80,000.00         80,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ตะวันฉำยแอนด์โปร-ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

       80,000.00 บริษัท ตะวันฉำยแอนด์โปร-ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

           80,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5 กันยำยน 2562 PO62-00874

9 จ้ำงเขียนโปรแกรมตัวช้ีวัดอยู่ดีมีสุข     500,000.00       500,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์ ซิสเต็ม เซ็นเตอร์ 
จ ำกัด

      500,000.00 บริษัท เวิลด์ ซิสเต็ม เซ็นเตอร์ 
จ ำกัด

         500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5 กันยำยน 2562 PO62-00875

10 จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือและส่ือเสริมกำร
เรียนรู้สุขภำวะประกอบนิทรรศกำร 
“Health Tech”

    350,000.00       340,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิชช่ัน อินเตอร์ พร้ินท์ 
จ ำกัด

      340,260.00 บริษัท มิชช่ัน อินเตอร์ พร้ินท์ 
จ ำกัด

         340,260.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5 กันยำยน 2562 PO62-00876

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 30 กันยายน 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

11 จ้ำงผลิตส่ือสนับสนุนแผนงำนสนับสนุน
กำรพัฒนำระบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐำน

    500,000.00       449,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จู๊ซ อัพ มีเดีย
 แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน

      449,400.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จู๊ซ อัพ มีเดีย 
แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน

         449,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 กันยำยน 2562 PO62-00882

12 ปรับปรุงระบบงำนจัดซ้ือ เพ่ือเช่ือมต่อกับ
ระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP)

    495,000.00       495,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสอนรินทร์ บุญญำพิทักษ์       495,000.00 นำยสอนรินทร์ บุญญำพิทักษ์          495,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 กันยำยน 2562 PO62-00884

13 จ้ำงออกแบบพ้ืนท่ีส ำนักงำนช้ัน 5 โซน
สวนสำธำณะ เพ่ือรองรับอัตรำก ำลัง
เจ้ำหน้ำท่ีในปีงบประมำณ 2563

    200,000.00       200,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ำกัด

      200,000.00 บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ำกัด

         200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 กันยำยน 2562 PO62-00885

14 จ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำส่ือโทรทัศน์
และส่ือดิจิทัลโครงกำรรณรงค์ชุมชนสุข
ภำวะ

  4,750,000.00     4,778,406.00 e-bidding บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอร่ี 
จ ำกัด

   4,728,330.00 บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอร่ี จ ำกัด        4,574,250.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

9 กันยำยน 2562 62-00861

 บริษัทเท็ปป์แบ๊กจ ำกัด        4,510,050.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท อะกำลิโก โมทีฟ จ ำกัด        3,315,395.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท จีโอดี วัน จ ำกัด        3,840,230.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

15 จ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำส่ือโทรทัศน์
และส่ือดิจิทัลโครงกำรรณรงค์ลด
อุบัติเหตุปีใหม่กลับบ้ำนปลอดภัย 
ปีงบประมำณ 2562

  3,200,000.00     2,850,867.34 e-bidding บริษัท ม่ ำ ฟิล์ม จ ำกัด    3,199,568.00 บริษัท ม่ ำ ฟิล์ม จ ำกัด        3,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

9 กันยำยน 2562 62-00862

บริษัท ฮูชู้ท จ ำกัด        3,049,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท จีโอดี วัน จ ำกัด        2,497,808.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

16 จ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำส่ือโทรทัศน์
และส่ือดิจิทัลโครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้
เร่ืองบทบำทหน้ำท่ี สสส. และภำคี
เครือข่ำย

  3,000,000.00     2,497,808.00 e-bidding บริษัท ซันไชน์ เอเซทรำ จ ำกัด    3,000,000.00 บริษัท ซันไชน์ เอเซทรำ จ ำกัด        2,920,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

9 กันยำยน 2562 62-00866



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท บิงโก บิงโก จ ำกัด    2,848,875.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท จีโอดี วัน จ ำกัด    2,496,952.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

17 จ้ำงผลิตตะกร้ำสินค้ำเพ่ือร้ำนค้ำสุขภำวะ
 SOOK SHOP

        6,687.50           6,687.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเซียคิงส์อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ำกัด

         6,687.50 บริษัท เอเซียคิงส์อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ำกัด

            6,687.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00877

18 จ้ำงสรรหำอุปกรณ์จัดส่งสินค้ำสุขภำวะ 
ไตรมำส 4

        4,686.60           4,686.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 
จ ำกัด

         4,686.60 บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 
จ ำกัด

            4,686.60 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00878

19 จ้ำงบ ำรุงรักษำ Data Lost Prevention     500,000.00       499,690.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ำกัด       499,690.00 บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ำกัด          499,690.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00880

20 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบจัดเก็บเอกสำรและ
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์

    120,000.00       105,395.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ำกัด       105,395.00 บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ำกัด          105,395.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00881

21 ซ้ือฟิวเตอร์และเคร่ืองฟอกอำกำศพร้อม
บริกำรติดต้ัง

    400,000.00       315,650.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำร์ค ทรี จ ำกัด       315,650.00 บริษัท มำร์ค ทรี จ ำกัด          315,650.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00886

22 ซ้ือมอเตอร์ไดวำล์วของระบบ Chiller 
และระบบ Cooling

    328,000.00       327,741.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด

      327,741.00 บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด          327,741.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00887

23 ซ้ืออะไหล่ระบบประปำ     157,000.00       156,594.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ ำกัด       156,594.50 บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ ำกัด          156,594.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00888

24 จ้ำงตรวจสอบกำรช ำระหน้ีและสถำนะ
ของลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำคดีหมำยเลข
ด ำท่ี 1328/2560 คดีหมำยเลขแดงท่ี 
2432/2561

        3,500.00           3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำว วำรุนีย์ สนธิ          3,500.00 นำงสำว วำรุนีย์ สนธิ             3,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00889

25 ซ้ือป๊ัมน้ ำท้ิงส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ
พร้อมบริกำรติดต้ัง

        8,000.00           7,490.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศ.ศิริธนำพัฒ          7,490.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศ.ศิริธนำพัฒ             7,490.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00890

26 พัฒนำโปรแกรมบริหำรทุนสนับสนุน
โครงกำรค้ำงจ่ำย (Accrual Project 
Grant)

    500,000.00       310,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด       310,300.00 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด          310,300.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00891



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

27 ซ้ือน้ ำยำเทท่ออุดตัน         5,000.00           4,815.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

         4,815.00 บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

            4,815.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00892

28 ซ้ืออะไหล่ระบบไฟฟ้ำ 19,000.00         18,735.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท พรวิศวำ อีเล็คทริค จ ำกัด        18,735.70 บริษัท พรวิศวำ อีเล็คทริค จ ำกัด            18,735.70 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00893

29 จ้ำงซ่อมป๊ัมน้ ำระบบ Chiller       59,000.00         58,101.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

       58,101.00 บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

           58,101.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00894

30 จ้ำงซ่อมตู้กดน้ ำด่ืม         6,000.00           5,564.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ำกัด          5,564.00 บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ำกัด             5,564.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9 กันยำยน 2562 PO62-00895

31 จัดซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสำรเพ่ือใช้ใน
ส ำนักงำน

      16,000.00         15,087.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

       15,087.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

           15,087.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11 กันยำยน 2562 PO62-00898

32 จัดซ้ือสำย LAN เพ่ือใช้ในส ำนักงำน         2,700.00           2,675.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ัน จ ำกัด

         2,675.00 บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน
 จ ำกัด

            2,675.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11 กันยำยน 2562 PO62-00899

33 จ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำส่ือโทรทัศน์
และส่ือดิจิทัล โครงกำรรณรงค์ให้เหล้ำ
เท่ำกับแช่ง ปีงบประมำณ 2562

  3,200,000.00     2,850,867.34 e-bidding บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอร่ี 
จ ำกัด

   3,195,020.00 บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอร่ี จ ำกัด        3,156,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

12 กันยำยน 2562 62-00865

บริษัท ม่ ำ ฟิล์ม จ ำกัด    3,156,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท พอใจ ฟิล์ม จ ำกัด    3,145,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัทเท็ปป์แบ๊ก จ ำกัด    2,766,164.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท จีโอดี วัน จ ำกัด    2,496,952.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

34 เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพ่ือใช้
ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

  6,900,000.00     6,194,016.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ัน จ ำกัด

   6,194,016.00 บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน
 จ ำกัด

       6,194,016.00 จัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นพัสดุท่ีเก่ียวพัน
กับพัสดุท่ีได้ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไว้
ก่อนแล้ว และมีควำมจ ำเป็นต้อง
ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเพ่ิมเติมเพ่ือ
ควำมสมบูรณ์หรือต่อเน่ือง

12 กันยำยน 2562 62-00870

35 จ้ำงพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
(HRMS) ระบบกำรฝึกอบรม

      32,100.00         32,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกัด (มหำชน)        32,100.00 บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกัด (มหำชน)            32,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12 กันยำยน 2562 PO62-00896

36 จ้ำงส่ือสำรและจัดนิทรรศกำรสุขภำวะ
แนะน ำองค์กร สสส.

      25,000.00         14,824.85 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนวิชย จ ำกัด        14,824.85 บริษัท ธนวิชย จ ำกัด            14,824.85 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12 กันยำยน 2562 PO62-00897

37 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบบัญชี กำรเงิน และ
พัสดุ

  1,700,000.00     1,592,027.90 e-bidding บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จ ำกัด    1,592,027.90 บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จ ำกัด        1,592,027.90 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

13 กันยำยน 2562 62-00867

38 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติกำร call center 
เพ่ือให้บริกำรด้ำนกำรใช้งำนระบบ IT 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562

  1,535,000.00     1,534,380.00 e-bidding บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

   1,534,380.00 บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

       1,534,380.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

13 กันยำยน 2562 62-00868

39 จ้ำงศูนย์ฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ
แอปพลิเคช่ันของฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 62

    707,000.00       706,200.00 e-bidding บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

      706,200.00 บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ำกัด

         706,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

13 กันยำยน 2562 62-00869

40 จ้ำงผลิตและเผยแพร่รำยกำรวิทยุเพ่ือ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพดี

    100,000.00         99,938.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)        99,938.00 บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)            99,938.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00900

41 จ้ำงผลิตส่ือสำรบทบำทกำรสร้ำงเสริม
สขุภำพผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์

    100,000.00       100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จ ำกัด       100,000.00 บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จ ำกัด          100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00901

42 จ้ำงผลิตชุดข้อมูลส่งเสริมสุขภำพ     100,000.00         99,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ยุพำภรณ์   สังขศิลำ        99,000.00 น.ส.ยุพำภรณ์   สังขศิลำ            99,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00902

43 จ้ำงผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่ำวเพ่ือกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ

    100,000.00       100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โมโนบรอดคำซท์ จ ำกัด       100,000.00 บริษัท โมโนบรอดคำซท์ จ ำกัด          100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00903

44 จ้ำงผลิตข้อมูลข่ำว/บทควำมสร้ำงเสริม
สุขภำพ

    100,000.00         99,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญศรี สวัสดี        99,000.00 นำงเพ็ญศรี สวัสดี            99,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00904



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

45 จ้ำงจัดพิมพ์รำยงำนประจ ำปี 2561     100,000.00         99,997.92 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจเค พร้ินท์ แอนด์ แอ็ด
เวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด

       99,997.92 บริษัท เจเค พร้ินท์ แอนด์ แอ็ด
เวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด

           99,997.92 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00905

46 จ้ำงส่ือสำรและเผยแพร่องค์ควำมรู้เพ่ือ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชนทุก
ช่วงวัย

    100,000.00       100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคำสท์ 
จ ำกัด

      100,000.00 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคำสท์ 
จ ำกัด

         100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00906

47 จ้ำงจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรขับเคล่ือน
ขบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะชุมชน
สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อ ำเภอ (พชอ.)

    500,000.00       494,340.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จู๊ซ อัพ มีเดีย
 แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน

      494,340.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จู๊ซ อัพ มีเดีย 
แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน

         494,340.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00907

48 จ้ำงผลิตส่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำวะ คร้ังท่ี 1

    100,000.00         99,590.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด        99,590.25 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด            99,590.25 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00908

49 จ้ำงผลิตส่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำวะ คร้ังท่ี 2

    100,000.00         98,306.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิริวัฒนำอินเตอร์พร้ินท์ 
จ ำกัด(มหำชน) สำขำท่ี 00002

       98,306.25 บริษัท ศิริวัฒนำอินเตอร์พร้ินท์ 
จ ำกัด(มหำชน) สำขำท่ี 00002

           98,306.25 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00909

50 จ้ำงผลิตส่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำวะ คร้ังท่ี 3

    100,000.00         98,226.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำโอ อิมเมจ จ ำกัด        98,226.00 บริษัท มำโอ อิมเมจ จ ำกัด            98,226.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00910

51 จ้ำงผลิตส่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำวะ คร้ังท่ี 4

    100,000.00         98,975.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด        98,975.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด            98,975.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 กันยำยน 2562 PO62-00911

52 จ้ำงพัฒนำโปรแกรมกำรน ำเข้ำข้อมูล
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและปรับปรุงโปรแกรม
เพ่ือรองรับกำรกันเงินเหล่ือมปี (Accrued
 Expense Program)

    500,000.00       294,464.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จ ำกัด       294,464.00 บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จ ำกัด          294,464.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00912

53 จ้ำงบริกำร Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)

    500,000.00       487,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 จ ำกัด (มหำชน)

      487,920.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน)

         487,920.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00913

54 จ้ำงสรุปประเด็น และให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของ สสส.

    500,000.00       480,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเนตรนภิส สุชนวนิช       480,000.00 นำงเนตรนภิส สุชนวนิช          480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00914

55 จ้ำงพัฒนำระบบภำษี หัก ณ ท่ีจ่ำย และ
น ำส่งภำษีออนไลน์

    500,000.00       499,690.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จ ำกัด       499,690.00 บริษัท แอ็คแทรนซิสเตมส์ จ ำกัด          499,690.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00915



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

56 จ้ำงพัฒนำระบบงบประมำณ 
(eBudgeting System)

    500,000.00       492,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไซส์มิค จ ำกัด       492,200.00 บริษัท ไซส์มิค จ ำกัด          492,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00916

57 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบตอบรับโทรศัพท์
อัตโนมัติ

    140,000.00       123,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ำกัด       123,050.00 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ำกัด          123,050.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00917

58 จ้ำงปรับปรุงประสิทธิภำพระบบบันทึกรับ
 - จ่ำย

    500,000.00       406,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด       406,600.00 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด          406,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00918

59 จ้ำงปรับปรุงระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
(ปรับปรุงหน้ำ Login)

    180,000.00         74,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด        74,900.00 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด            74,900.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

17 กันยำยน 2562 PO62-00922

60 จ้ำงบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยเอกสำร   8,240,564.00     8,240,564.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

   8,240,564.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

       8,240,564.00 จัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นพัสดุท่ีเก่ียวพัน
กับพัสดุท่ีได้ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไว้
ก่อนแล้ว และมีควำมจ ำเป็นต้อง
ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเพ่ิมเติมเพ่ือ
ควำมสมบูรณ์หรือต่อเน่ือง

18 กันยำยน 2562 62-00923

61 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนช้ัน 5 โซน
สวนสำธำรณะ

    500,000.00       482,946.64 เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 
จ ำกัด(มหำชน)

      482,946.64 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกัด
(มหำชน)

         482,946.64 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18 กันยำยน 2562 PO62-00926

62 จ้ำงผลิตคลิปวิดีโอเพ่ือให้ควำมรู้ถึง
อันตรำยของกำรใช้สำรเคมีกับส่ิงแวดล้อม

    120,000.00       120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยุทธพรหม  สมใจ       120,000.00 นำยยุทธพรหม  สมใจ          120,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19 กันยำยน 2562 PO62-00921

63 จ้ำงพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำงภำพลักษณ์
องค์กร

  2,700,000.00     2,136,077.00 e-bidding บริษัท เดนท์สุ วัน (กรุงเทพฯ) 
จ ำกัด

   2,086,500.00 บริษัท เดนท์สุ วัน (กรุงเทพฯ) 
จ ำกัด

       2,086,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

20 กันยำยน 2562 62-00879

บริษัท สตำร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป 
จ ำกัด

   1,605,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท โฮมรัน พัลส์ จ ำกัด    2,489,000.00 ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ ดังน้ี ย่ืน
เอกสำรไม่ถูกต้องและครบถ้วน

64 จ้ำงผลิตสินค้ำสุขภำวะ กระบอกน้ ำ
พลำสติก SOOK ไตรมำสท่ี 4

    391,620.00       391,620.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทรนด้ีกิฟท์       391,620.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทรนด้ีกิฟท์          391,620.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23 กันยำยน 2562 PO62-00931

65 ซ้ืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบบริหำร
จัดกำรศูนย์อำหำร

    350,000.00       349,890.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลย่ี
 จ ำกัด

      349,890.00 บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลย่ี
 จ ำกัด

         349,890.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23 กันยำยน 2562 PO62-00932



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

66 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีส ำนักงำนช้ัน 5
 โซนสวนสำธำรณะ เพ่ือรองรับ
อัตรำก ำลังในปีงบประมำณ 2563

  2,000,000.00     1,900,000.00 e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศ.ศิริธนำพัฒ    1,864,946.35 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศ.ศิริธนำพัฒ        1,860,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

24 กันยำยน 2562 62-00930

67 จัดจ้ำงส่ือโทรทัศน์ เพ่ือรณรงค์ประเด็น
สุขภำวะ ประจ ำปี 2562 (เฉพำะรำยกำร
ท่ี 9 สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ท่ัวไปแบบ
ควำมคมชัดปกติ (SD) ควำมนิยม 
0.01-0.30 )

  1,500,000.00     1,500,000.00 e-bidding บริษัท วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด    1,500,000.00 บริษัท วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด        1,500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนเป็นล ำดับท่ี 2

25 กันยำยน 2562 62-00858

68 จ้ำงปรับปรุงแก้ไขและติดต้ังท่อ
สำยสัญญำณระบบควบคุมม่ำนบังแสง
อัตโนมัติ

  1,200,000.00     1,165,496.43 คัดเลือก บริษัท อินเทค เดลต้ำ ซิสเทม 
จ ำกัด

   1,165,496.43 บริษัท อินเทค เดลต้ำ ซิสเทม 
จ ำกัด

       1,160,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

25 กันยำยน 2562 62-00928

69 จ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำส่ือโทรทัศน์
และส่ือดิจิทัลโครงกำรรณรงค์พิษภัยบุหร่ี
 ปีงบประมำณ 2562

  5,900,000.00     5,942,673.00 e-bidding บริษัท แฟคทอรีโอวัน จ ำกัด    5,778,000.00 บริษัท แฟคทอรีโอวัน จ ำกัด        5,745,900.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

26 กันยำยน 2562 62-00925

บริษัท วอร์กำ คอมเมอร์เช่ียล 
จ ำกัด

   5,690,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ม่ ำฟิล์ม จ ำกัด    5,894,180.60 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัทเท็ปป์แบ๊กจ ำกัด    5,680,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

70 จัดจ้ำงผลิตคลิปวิดีโอสัมภำษณ์บุคคล
เพ่ือส่ือสำรรณรงค์

      85,600.00         85,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มดีวัน โฟร์ ยู จ ำกัด        85,600.00 บริษัท เอ็มดีวัน โฟร์ ยู จ ำกัด            85,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

26 กันยำยน 2562 PO62-00934

71 เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในงำน
ส ำนักงำน

  1,420,000.00     1,236,954.24 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ัน จ ำกัด

   1,236,954.24 บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน
 จ ำกัด

       1,236,954.24 จัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นพัสดุท่ีเก่ียวพัน
กับพัสดุท่ีได้ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไว้
ก่อนแล้ว และมีควำมจ ำเป็นต้อง
ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเพ่ิมเติมเพ่ือ
ควำมสมบูรณ์หรือต่อเน่ือง

27 กันยำยน 2562 62-00919

72 จ้ำงบริกำร Cloud เพ่ือรองรับกำรย้ำย 
data center

  6,676,800.00     6,676,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 จ ำกัด (มหำชน)

   6,676,800.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน)

       6,676,800.00 จัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นพัสดุท่ีเก่ียวพัน
กับพัสดุท่ีได้ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไว้
ก่อนแล้ว และมีควำมจ ำเป็นต้อง
ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเพ่ิมเติมเพ่ือ
ควำมสมบูรณ์หรือต่อเน่ือง

27 กันยำยน 2562 62-00920



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

73 จ้ำงบริกำรสถำนท่ีส ำหรับจัดเวทีสุดยอด
ผู้น ำชุมชนท้องถ่ินวำระสร้ำงสุขภำวะ 13
 กลุ่มประชำกร (Community Key 
Actors Summit Enhancing 
Population Health)

  2,000,000.00     1,712,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน 
แมเนจเม้นท์ จ ำกัด

   1,712,000.00 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจ
เม้นท์ จ ำกัด

       1,712,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และมีผู้ประกอบกำรซ่ึงมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรำยเดียว

27 กันยำยน 2562 62-00927

74 จ้ำงเหมำบริกำรสถำนท่ีจัดงำนน ำเสนอ
ผลงำน และ มอบรำงวัลต ำบลส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของสภำเด็กและเยำวชน 
(SIY EXPO)

      70,000.00         70,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนอำคำรหอประชุม
กองทัพอำกำศ

       70,000.00 ส ำนักงำนคณะเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนอำคำรหอประชุม
กองทัพอำกำศ

           70,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

27 กันยำยน 2562 PO62-00935

75 จ้ำงประเมินโครงกำรสำนงำนเสริมพลัง
เพ่ือนภำคีเครือข่ำยสุขภำวะระดับกลุ่ม
จังหวัด

    830,000.00       800,000.00 คัดเลือก นำยโกศล จึงเสถียรทรัพย์       800,000.00 นำยโกศล จึงเสถียรทรัพย์          800,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

30 กันยำยน 2562 62-00924

ศูนย์เรียนรู้ชีวิตและส่ิงแวดล้อม       800,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

76 จ้ำงบริหำรจัดกำรศูนย์ธุรกำร   7,900,000.00     7,900,000.00 e-bidding บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

   7,900,000.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

       7,900,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

30 กันยำยน 2562 62-00933

77 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน
ด้ำนบัญชีและกำรจัดท ำรำยละเอียด
ประกอบงบกำรเงินในระบบบัญชี 
Sage300ERP

      60,000.00         60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมรรัตน์ ชูชำติ        60,000.00 นำงสำวอมรรัตน์ ชูชำติ            60,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

30 กันยำยน 2562 PO62-00936

78 ซ้ือไมโครโฟนและชุดควบคุมส ำหรับห้อง
ประชุม 501 พร้อมบริกำรติดต้ัง

    850,000.00       845,300.00 e-bidding บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

      834,000.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

         834,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

2 ตุลำคม 2562 62-00929

บริษัท วีเอซี โซลูช่ัน จ ำกัด       840,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด


