
แบบ  สขร.1

   

รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

1
จางดําเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ 

แนะนําองคกร สสส.
 40,000.00      29,071.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด      29,071.90 บริษัท ธนวิชย จํากัด        29,071.90 ราคาต่ําสุด 3 ธันวาคม 2562 PO63-00074

2
จางบํารุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและ

อุปกรณประกอบรายป (แบบไมรวมอะไหล)
 2,100,000.00  1,765,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส (ไทยแลนด) 

จํากัด
 1,765,500.00

บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส (ไทยแลนด)

 จํากัด
   1,765,500.00 ราคาต่ําสุด 8 ธันวาคม 2562 PO63-00072

3
จางผลิตชุดขอมูลสื่อสารประเด็นสรางเสริมสุขภาวะ

ภาคีเครือขายในพื้นที่
 500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิวัฒนวงศวานิช จํากัด     500,000.00 บริษัท อภิวัฒนวงศวานิช จํากัด      500,000.00 ราคาต่ําสุด 11 ธันวาคม 2562 PO63-00073

4
จางพัฒนาหลักูตรการบริหารแผนงาน/โครงการ

สําหรับผูปฏิบัติงาน สสส.
 500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงเดือน อภิชิตพงศพันธ     500,000.00 นางสาวดวงเดือน อภิชิตพงศพันธ      500,000.00 ราคาต่ําสุด 11 ธันวาคม 2562 PO63-00077

5
จางกิจกรรมสงเสริมความเขาใจสุขภาวะประชากร

กลุมเฉพาะ
 450,000.00  450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กลองดินสอ จํากัด  450,000.00 บริษัท กลองดินสอ จํากัด  450,000.00 ราคาต่ําสุด 11 ธันวาคม 2562 PO63-00079

6

จางบริการสถานทีสําหรับจัดเวทีเสริมสราง

ประสิทธิภาพการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับพื้นที่

        900,000.00     856,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท 

จํากัด
    856,000.00

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจ

เมนท จํากัด
     856,000.00 ราคาต่ําสุด 12 ธันวาคม 2562 PO63-00075

7
จางจัดเวทีเสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
      2,500,000.00  2,495,721.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี โนวอิง จํากัด  2,495,721.50 บริษัท บี โนวอิง จํากัด    2,495,721.50 ราคาต่ําสุด 12 ธันวาคม 2562 PO63-00076

8
ซื้อตออายุโปรแกรม Adobe เพื่อสนับสนุนงานศูนย

เรียนรูสุขภาวะ
 150,000.00     109,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด     109,140.00 บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด      109,140.00 ราคาต่ําสุด 12 ธันวาคม 2562 PO63-00080

9
จางซอมแซมประตูและโชค และอุปกรณอื่นๆภายใน

อาคาร
        217,000.00     216,261.98 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ     216,261.98 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ      216,261.98 ราคาต่ําสุด 12 ธันวาคม 2562 PO63-00083

10
จางเหมาจัดกิจกรรมสัญจรสรางเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 1

        500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด     500,000.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด      500,000.00 ราคาต่ําสุด 12 ธันวาคม 2562 PO63-00084

11
จางผลิต จัดทํา และแกไขเนื้อหาสื่อสารองคกรและ

สื่อสารกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพตางๆ
        399,000.00     399,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธธีรา สวัสดิ์กิตติคุณ     399,000.00 นางสาวพัทธธีรา สวัสดิ์กิตติคุณ      399,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00082

12
จางหุมฉนวนทอน้ําเย็น

        500,000.00     498,834.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทูเค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด
    498,834.00

บริษัท ทูเค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด
     498,834.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00085

13 จางซอมมอเตอรและอุปกรณของระบบ Chiller         427,000.00     426,437.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุนดฟอส (ประเทศไทย) จํากัด     426,437.80 บริษัท กรุนดฟอส (ประเทศไทย) จํากัด      426,437.80 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00086

14 จางบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ           90,000.00      80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา แพลนเน็ต จํากัด      80,250.00 บริษัท เมกา แพลนเน็ต จํากัด        80,250.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00087

15 จางบํารุงรักษาระบบ Data Tank         370,000.00     365,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด     365,940.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด      365,940.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00088

16

จางผลิตชุดความรูพรอมใช (Knowledge Package) 

“การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน” 

จํานวน 800 ชุด

        300,000.00     299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด     299,600.00 บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด      299,600.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00089

17
จางเหมาจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะวันเด็ก

แหงชาติ 2563
        500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสเตอร มายด แอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด
    500,000.00

บริษัท มาสเตอร มายด แอดเวอรไทซิ่ง

 จํากัด
     500,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00090

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2562

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางเหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางเหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะ         150,000.00     149,999.96 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บ.ีบ.ี การพิมพและบรรจุภัณฑ 

จํากัด
    149,999.96

บริษัท บ.ีบ.ี การพิมพและบรรจุภัณฑ 

จํากัด
     149,999.96 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00091

19
จางปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อ

รองรับการจัดทํารายงานใหคณะกรรมการประเมินผล
        160,500.00     160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด     160,500.00 บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด      160,500.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00093

20
จางออบแบบและจัดฝกอบรมในหลักสูตร รูจักตน 

เขาใจผูอื่น ทํางานเปนทีม ดวย DISC
          48,150.00      48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตะวันฉายแอนดโปร-ดีเวลลอป

เมนท จํากัด
     48,150.00

บริษัท ตะวันฉายแอนดโปร-ดีเวลลอป

เมนท จํากัด
       48,150.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00094

21

จางออกแบบตนแบบสื่อเผยแพรองคความรูสุขภาวะ 

ประเด็น "ธนาคารเวลา" "เครือขายทหารสรางสุข" 

และ "ภูเก็ตโมเดล"

        300,000.00     300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท จํากัด     300,000.00
บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท 

จํากัด
     300,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00095

22

จางออกแบบและผลิตสื่อตนแบบ “สรางเสริมความ

รอบรูดานสุขภาพ” ประเด็น การปองกันกลุมโรคไม

ติดตอเรื้อรัง (NCDs)

        500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท จํากัด     500,000.00
บริษัท ฮารโมนิสท คอนซัลแทนท 

จํากัด
     500,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00096

23

จางบริหารจัดการพื้นที่เรียนรูในอาคารศูนยเรียนรูสุข

ภาวะ "หอง Health Check Up" ใหบริการให

คําแนะนําในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ

        450,000.00     450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟตคัลตี้ จํากัด     450,000.00 บริษัท ฟตคัลตี้ จํากัด      450,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00097

24

จางพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกายดวยรูปแบบ 

Application ใหกับประชาชนทั่วไป

        500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนี่ไอ จํากัด     500,000.00 บริษัท เอนี่ไอ จํากัด      500,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00098

25 จางจัดกิจกรรมออกกําลังกายดวยศิลปะวัฒนธรรมไทย         500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคอนันต อังสกุลอาภรณ     500,000.00 นายโชคอนันต อังสกุลอาภรณ      500,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00099

26
จางพัฒนากระบวนการสรางเสริมการเรียนรูสุขภาวะ 

ประเด็น “ครอบครัวเขมแข็ง”
        500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด โซเชียล อิน

โนเวชั่น จํากัด
500,000.01

บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด โซเชียล 

อินโนเวชั่น จํากัด
500,000.01 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00100

27 จางจัดกิจกรรมสรางสรรคสุขภาวะชุมชนเขตสาทร         500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมล ศรีรุงกาญจน     500,000.00 นางสาวสุวิมล ศรีรุงกาญจน      500,000.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00101

28
จางผลิตนิทรรศการและสื่อรณรงคภายใตแผนการ

จัดการปจจัยเสี่ยงทางสังคม
        200,000.00     199,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีนาดู มีเดีย พลัส จํากัด     199,983.00 บริษัท ดีนาดู มีเดีย พลัส จํากัด      199,983.00 ราคาต่ําสุด 13 ธันวาคม 2562 PO63-00113

29
จางผูตรวจสอบรับรองเงินงวด โครงการราชบุรีเมือง

แหงสุขภาวะ
          18,500.00      18,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคานแตนท เซอรวิส

 จํากัด
     18,500.00

บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคานแตนท 

เซอรวิส จํากัด
       18,500.00 ราคาต่ําสุด 16 ธันวาคม 2562 PO63-00092

30
จางออกแบบสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมเสริมสรางสุข

ภาวะ
        150,000.00     150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณิธาน สุจริต     150,000.00 นายปณิธาน สุจริต      150,000.00 ราคาต่ําสุด 16 ธันวาคม 2562 PO63-00102

31
จางตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อ interactive และ

บํารุงรักษาขั้นตน
        100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ปกนิก จํากัด     100,000.00 บริษัท ดิจิตอล ปกนิก จํากัด      100,000.00 ราคาต่ําสุด 16 ธันวาคม 2562 PO63-00103

32 จางออกแบบเนื้อหา Thaihealth Watch         100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด     100,000.00 บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด      100,000.00 ราคาต่ําสุด 16 ธันวาคม 2562 PO63-00104

33 ซื้ออะไหลยางหุมฐานลูวิ่งพรอมติดตั้ง            4,500.00        4,494.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย) 

จํากัด
       4,494.00

บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย)

 จํากัด
         4,494.00 ราคาต่ําสุด 16 ธันวาคม 2562 PO63-00105

34 ซื้อบริการอีเมลและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บใน Google Drive           23,000.00      22,063.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จํากัด      22,063.40 บริษัท โกโพเมโล จํากัด        22,063.40 ราคาต่ําสุด 16 ธันวาคม 2562 PO63-00106

35 จางบริการกําจัดแมลงภายในอาคาร ศรร.           82,000.00      81,978.08 เฉพาะเจาะจง  บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด      81,978.08  บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด        81,978.08 ราคาต่ําสุด 16 ธันวาคม 2562 PO63-00107

36
จางสื่อหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เพื่อลงประกาศสรร

หาผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
        223,725.00     223,725.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
    223,724.16

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
     223,724.16 ราคาต่ําสุด 17 ธันวาคม 2562 PO63-00108



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางเหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

37
จางสื่อหนังสือพิมพบางกอกโพสต เพื่อลงประกาศ

สรรหาผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
        211,475.00     211,474.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)     211,474.80 บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)      211,474.80 ราคาต่ําสุด 17 ธันวาคม 2562 PO63-00109

38
จางสื่อหนังสือพิมพไทยรัฐ เพื่อลงประกาศสรรหา

ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
        141,240.00     141,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัชรพล จํากัด     141,240.00 บริษัท วัชรพล จํากัด      141,240.00 ราคาต่ําสุด 17 ธันวาคม 2562 PO63-00110

39
จางสื่อหนังสือพิมพมติชน เพื่อลงประกาศสรรหา

ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
        115,560.00     115,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)     115,560.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)      115,560.00 ราคาต่ําสุด 17 ธันวาคม 2562 PO63-00111

40
จางอบรมหลักสูตร เรื่อง Systematic Planning & 

Creative Thinking
        299,600.00     280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคริม คอนซัลแทนซี่ จํากัด     280,000.00 บริษัท แพคริม คอนซัลแทนซี่ จํากัด      280,000.00 ราคาต่ําสุด 17 ธันวาคม 2562 PO63-00112

41
จางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

การจัดการทั่วไป (คนที่ 1)
        373,500.00     373,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางธนาวดี องคอินทรี     373,500.00  นางธนาวดี องคอินทรี      373,500.00 ราคาต่ําสุด 18 ธันวาคม 2562 PO63-00114

42
จางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

การจัดการทั่วไป (คนที่ 2)
        162,000.00     162,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ใจดี     162,000.00 นายพงศกร ใจดี      162,000.00 ราคาต่ําสุด 18 ธันวาคม 2562 PO63-00115

43
จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

บริหารจัดการโครงการสื่อสารรณรงค
        384,000.00     384,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณนภา วิบูลยสันติพงศ     384,000.00 นางสาววรรณนภา วิบูลยสันติพงศ      384,000.00 ราคาต่ําสุด 18 ธันวาคม 2562 PO63-00116

44
จางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

สื่อดิจิทัล
        340,200.00     340,200.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวจิตรลดา  เอกประเสริฐกุล     340,200.00  นางสาวจิตรลดา  เอกประเสริฐกุล      340,200.00 ราคาต่ําสุด 18 ธันวาคม 2562 PO63-00117

45
จางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

บริหารจัดการทั่วไป
        378,000.00     378,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิณฑิรา ปณณปวิณ     378,000.00 นางสาวมิณฑิรา ปณณปวิณ      378,000.00 ราคาต่ําสุด 18 ธันวาคม 2562 PO63-00118

46
จางแตงเพลงและขับรองเพลงรณรงคโครงการผลักดัน

ใหผักนํา
        321,000.00     321,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วอท เดอะ ดัก จํากัด     321,000.00  บริษัท วอท เดอะ ดัก จํากัด      321,000.00 ราคาต่ําสุด 18 ธันวาคม 2562 PO63-00119

47
จัดกิจกรรมฝกปฏิบัติการจัดเวทีติดตามผลลัพธระดับ

ชุมชน (ARE ระดับชุมชน)
          85,600.00      85,600.00 เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัด เดอะ ทีซิส      85,600.00  หางหุนสวนจํากัด เดอะ ทีซิส        85,600.00 ราคาต่ําสุด 19 ธันวาคม 2562 PO63-00120

48 ซื้อเครื่องพิมพบัตรพลาสติก จํานวน 1 ชุด           70,000.00      64,842.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท  ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม 

จํากัด
     64,842.00

 บริษัท  ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม

 จํากัด
       64,842.00 ราคาต่ําสุด 19 ธันวาคม 2562 PO63-00121

49
จางติดตั้งมานมวนสวนเพิ่มเติมสํานักงานชั้น 5 และ

ซอมแซมมานมวนสํานักงานขั้น 6
          58,000.00      57,808.89 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เมกะ เดคคอร จํากัด      57,808.89  บริษัท เมกะ เดคคอร จํากัด        57,808.89 ราคาต่ําสุด 19 ธันวาคม 2562 PO63-00122

50
จางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการดานการ

ฝกอบรม การจัดกิจกรรมและการประชุม (เฟส 1)
        500,000.00     499,495.26 เฉพาะเจาะจง

 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
    499,495.26

 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย 

จํากัด (มหาชน)
     499,495.26 ราคาต่ําสุด 19 ธันวาคม 2562 PO63-00123

51 จางบํารุงรักษาระบบ Chiller ระยะเวลา 1 ป         431,000.00     430,140.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด     430,140.00  บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด      430,140.00 ราคาต่ําสุด 19 ธันวาคม 2562 PO63-00124

52 โครงการจางปรับปรุงระบบควบคุม Chiller         500,000.00     488,990.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด     488,990.00  บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด      488,990.00 ราคาต่ําสุด 19 ธันวาคม 2562 PO63-00125

53
จางบํารุงรักษาระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย

คอมพิวเตอร
        800,000.00     766,120.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอ วายด จํากัด     766,120.00  บริษัท ไอ วายด จํากัด      766,120.00 ราคาต่ําสุด 23 ธันวาคม 2562 PO63-00127

54 จางผลิตบัตรพนักงาน           15,000.00      13,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว ณัฐยา มีอรุณ      13,500.00  นางสาว ณัฐยา มีอรุณ        13,500.00 ราคาต่ําสุด 23 ธันวาคม 2562 PO63-00128

55
จางออกแบบจัดกระบวนการและกิจกรรมสงเสริม

ความสัมพันธและสรางคานิยมองคกร ของ สสส.
        120,000.00     120,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตะวันฉายแอนดโปร-ดีเวลลอป

เมนท จํากัด
    120,000.00

บริษัท ตะวันฉายแอนดโปร-ดีเวลลอป

เมนท จํากัด
     120,000.00 ราคาต่ําสุด 23 ธันวาคม 2562 PO63-00129

56
เชาคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานสํานักงาน จํานวน 7 

เครื่อง
        100,000.00      97,370.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด      97,370.00

 บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น 

จํากัด
       97,370.00 ราคาต่ําสุด 24 ธันวาคม 2562 PO63-00131



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางเหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

57 จางซอมแซมและบํารุงรักษาตูกดน้ําดื่ม           97,000.00      96,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซ-ีฟอรม จํากัด      96,300.00  บริษัท ซ-ีฟอรม จํากัด        96,300.00 ราคาต่ําสุด 24 ธันวาคม 2562 PO63-00132

58
จางบํารุงรักษาระบบยื่นขอเสนอโครงการออนไลน 

(eProposal)
        384,000.00     383,274.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด     383,274.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด      383,274.00 ราคาต่ําสุด 24 ธันวาคม 2562 PO63-00133

59 จางผลิตและสื่อสารเพื่อจุดประกายสังคมสุขภาวะ       2,400,000.00  2,400,000.00  e-bidding 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
 2,400,000.00

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
   2,400,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ

และขอเสนอทาง

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปน

ผูไดคะแนนรวม

สูงสุด

25 ธันวาคม 2562 PO63-00081

60
จางจัดทําสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและ

ภาพลักษณองคกร
        494,000.00     494,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายภูมิพัฒณ สิริภัคพัฒนกุล     494,000.00  นายภูมิพัฒณ สิริภัคพัฒนกุล      494,000.00 ราคาต่ําสุด 25 ธันวาคม 2562 PO63-00126

61

จางศึกษารูปแบบการดําเนินการและแผนงานภาพรวม

 (Blueprint) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของสํานักวิชาการและนวัตกรรม

        500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติลักษณ จํากัด     500,000.00 บริษัท ฐิติลักษณ จํากัด      500,000.00 ราคาต่ําสุด 26 ธันวาคม 2562 PO63-00134

62
จางบริการจัดสงชุดปฏิทินไดอารี่ใหกับภาคีเครือขาย

สรางเสริมสุขภาพ
          30,976.50      30,976.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด      30,976.50 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด        30,976.50 ราคาต่ําสุด 26 ธันวาคม 2562 PO63-00135

63

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

สแกนและจัดเก็บเอกสารการเงินเขาระบบจัดเก็บ

เอกสาร

        257,940.00     257,940.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุวิชล สีนิล     257,940.00  นางสาวสุวิชล สีนิล      257,940.00 ราคาต่ําสุด 26 ธันวาคม 2562 PO63-00136

64

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

การจัดทําเอกสารใบสําคัญจายและหนังสือแจงการ

โอนเงิน

        230,160.00     230,160.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุทาดา สาระจันทร     230,160.00  นางสาวสุทาดา สาระจันทร      230,160.00 ราคาต่ําสุด 26 ธันวาคม 2562 PO63-00137

65 จางแกไขทอน้ําทิ้งตัน           55,000.00      53,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจเมนท จํากัด      53,500.00  บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจเมนท จํากัด        53,500.00 ราคาต่ําสุด 26 ธันวาคม 2562 PO63-00138

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 126 รายการ         370,000.00     325,800.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด     325,800.02 บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด      325,800.02 ราคาต่ําสุด 26 ธันวาคม 2562 PO63-00139

67
จางบริการระบบสําหรับจัดเก็บประวัติและขอมูลการ

ซอมบํารุงอาคาร
        340,000.00     339,682.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร อินทีเกรเตด มานู

แฟคเจอริ่ง จํากัด
    339,682.20

บริษัท คอมพิวเตอร อินทีเกรเตด มานู

แฟคเจอริ่ง จํากัด
     339,682.20 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00140

68 จางผลิตสินคาสุขภาวะหินนวดมือ ไตรมาสที่ 1           51,500.00      51,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอัญชัน รุงระวี      51,500.00 นางอัญชัน รุงระวี        51,500.00 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00141

69 ซื้อเครื่องเจาะเขาเลม จํานวน 2 เครื่อง           61,000.00      56,001.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)      56,001.66 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)        56,001.66 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00142

70

จางตรวจสอบการชําระหนี้และสถานะของผูถูกฟอง

คดี คดีหมายเลขดําที่ 920/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 

693/2562

           3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย สนธิ        3,500.00 นางสาว วารุนีย สนธิ          3,500.00 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00143

71 จางเช็ดกระจกภายนอกอาคาร         180,000.00     160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอวาท โปร แอนด ควิก จํากัด     160,500.00 บริษัท โอวาท โปร แอนด ควิก จํากัด      160,500.00 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00144

72
จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

สนับสนุนงานภาคี
        264,000.00     264,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงอรุณ จันทรปรุงจิตร     264,000.00 นางรุงอรุณ จันทรปรุงจิตร      264,000.00 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00147

73
จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน
        244,224.00     244,224.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟารีดา เศษระนํา     244,224.00 นางสาวฟารีดา เศษระนํา      244,224.00 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00148



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางเหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

74

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดาน

การจัดทําเอกสารใบสําคัญจายและหนังสือแจงการ

โอนเงิน

        226,116.00     226,116.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวรุงตะวัน แสงขาว     226,116.00  นางสาวรุงตะวัน แสงขาว      226,116.00 ราคาต่ําสุด 27 ธันวาคม 2562 PO63-00149
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