
 

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

1 โครงการ จัดซ้ือ/จัดจ้างงานบริหารจัดการภายในส านักงาน (ซ้ือวัสดุส านักงาน) 25,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส. เอส. ฟอร์จูนเทรด จ ากัด 24,412.05         บริษัท เอส. เอส. ฟอร์จูนเทรด จ ากัด 24,412.05           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 1 พฤษภาคม 2018 PO61-00479

2 โครงการงานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร (หลังคาบ่อหมักก๊าซชีวภาพ) 385,200.00    385,200.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตพงษ์ศิริ 385,200.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตพงษ์ศิริ 385,200.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 1 พฤษภาคม 2018 PO61-00480

3 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างกระดาษส าหรับห้องอาหารและกระดาษช าระ ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะ

477,000.00    476,792.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ ทีม (๑๙๙๙) จ ากัด 476,792.00       บริษัท แอคทีฟ ทีม (๑๙๙๙) จ ากัด 476,792.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 1 พฤษภาคม 2018 PO61-00481

4 โครงการส่ือมวลชนสัญจรงานปิดเทอมสร้างสรรค์ 500,000.00    498,834.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัด 498,834.00       บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัด 498,834.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00471

5 โครงการจ้างบริหารกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ส าหรับประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพฯ 500,000.00    500,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 500,000.00       บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 500,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00472

6 โครงการจัดท านิทรรศการและการรณรงค์กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ 500,000.00    460,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 460,000.00       บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 460,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00473

7 โครงการสนับสนุนกิจกกรมปิดเทอมสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาตัวตน 500,000.00    494,875.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 494,875.00       บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 494,875.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00474

8 โครงการจัดท าค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ 500,000.00    499,099.36   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอรืจ๋ิว อีเว้นต์ จ ากัด 499,099.36       บริษัท ซูเปอรืจ๋ิว อีเว้นต์ จ ากัด 499,099.36         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00475

9 โครงการจ้างด าเนินการส่ือสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส . 65,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด 54,871.74         บริษัท ธนวิชย จ ากัด 54,871.74           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00476

10 โครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านส่ือออนไลน์ 300,000.00    300,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรนด์ วีจี3 จ ากัด 300,000.00       บริษัท เทรนด์ วีจี3 จ ากัด 300,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00477

11 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A3 160,000.00    159,216.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์ โปรดักส์ 159,216.00       ร้าน เบสท์ โปรดักส์ 159,216.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00478

12 โครงการ จ้างผลิตเสือโปโล สสส (สีกรมท่า ปักค าว่า "Innovative Enabler" จ านวน 350 ตัว 80,500.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เฟรนด์ชิฟ แวร์ 80,500.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เฟรนด์ชิฟ แวร์ 80,500.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 2 พฤษภาคม 2018 PO61-00482

13 โครงการ งานจัดจ้างด าเนินการเขียนบทหนังสือการ์ตูนเพ่ือส่ือรณรงค์ 60,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายณฐพล บุญประกอบ 60,000.00         นายณฐพล บุญประกอบ 60,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 3 พฤษภาคม 2018 PO61-00483

14 โครงการ จัดจ้างผลิตส่ือคู่มือส่งเสริมกิจกรรมทางกายคนวัยท างาน 37,450.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดทีม พรินต้ิง จ ากัด 37,450.00         บริษัท กู้ดทีม พรินต้ิง จ ากัด 37,450.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 3 พฤษภาคม 2018 PO61-00484

15 โครงการ งานจัดจ้างผลิตดีวีดีวิดีโอส่งเสริมกิจกรรมทางกายคนวัยท างาน 96,300.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล รูม จ ากัด 96,300.00         บริษัท ดิจิตอล รูม จ ากัด 96,300.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 3 พฤษภาคม 2018 PO61-00485

16 โครงการ งานตรวจสอบและดูแลระบบเสียงประกาศภายในอาคาร ระยะเวลา 1 ปี 128,400.00    128,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เรือนมงคล แกรนด์ เทค จ ากัด 128,500.00       บริษัท เรือนมงคล แกรนด์ เทค จ ากัด 128,500.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 4 พฤษภาคม 2018 PO61-00486

17 โครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร งานซ้ือหรือเปล่ียนอะไหล่ วัสดุส้ินเปลือง
งานอาคาร (งานซ่อม monitoring solar)

27,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จ ากัด 24,021.50         บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จ ากัด 24,021.50           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 4 พฤษภาคม 2018 PO61-00487

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



 

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

18 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "ถอดรหัส นวัตกรรม สสส." เล่ม 3 300,000.00    182,256.67   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคัลเลอร์พริน จ ากัด 158,360.00       บริษัท สยามคัลเลอร์พริน จ ากัด 158,360.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 4 พฤษภาคม 2018 PO61-00490

19 โครงการจ้างผลิตส่ือวิดีโอแนะน าองค์กร 300,000.00    300,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อดาแมนท์ ครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00       บริษัท อดาแมนท์ ครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00488

20 โครงการ ออกแบบและจัดกิจกรรมเรียนรู้ Brand Attribute ผ่านกระบวนการบอร์ดเกมส์ 
ส าหรับกิจกรรมโอดีประจ าปีพ.ศ. 2561

105,000.00    105,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวรุตน์ นิมิตยนต์ 105,000.00       นายวรุตน์ นิมิตยนต์ 105,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00489

21 โครงการจ้างด าเนินการและจัดส่งจดหมายข่าวสร้างสุข 60,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 58,373.32         บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 58,373.23           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00491

22 โครงการจ้างบริหารจัดการพ้ืนท่ีเรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ “แปลงผักสาธิต” 480,000.00    480,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี ชูมณี 480,000.00       นางสาวสาวิตรี ชูมณี 480,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00492

23 โครงการจัดผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและเยาวชนต่อกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์
และพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีต้องการ Demand side 

    115,000.00 110,210.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์โพลแอนด์โพลีซีจ ากัด 110,210.00       บริษัท มาสเตอร์โพลแอนด์โพลีซีจ ากัด 110,210.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00493

24 โครงการ จัดกิจกรรม ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมโอดี และกิจกรรม work shop 35,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางช่ืนอุษา ชลศึกษ์ จันทรา 35,000.00         นางช่ืนอุษา ชลศึกษ์ จันทรา 35,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00494

25 โครงการ จ้างตัดต่อแก้ไขวิดีโองานรณรงค์ประเด็นบุหร่ี ความยาว 30 นาที 26,750.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดีวัน โฟร์ยู จ ากัด 26,750.00         บริษัท เอ็มดีวัน โฟร์ยู จ ากัด 26,750.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00495

26 โครงการ จัดซ้ืออุปกรณ์เปลเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 5,000.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุสรณ์ โปรดักส์ 4,280.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุสรณ์ โปรดักส์ 4,280.00             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2018 PO61-00496

27 โครงการงานส่ือสารกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์สู่สาธารณะ 500,000.00    497,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 497,000.00       บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 497,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 8 พฤษภาคม 2018 PO61-00498

28 โครงการแถลงข่าาวและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานปิดเทอมสร้างสรรค์ 500,000.00    499,690.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัด 499,690.00       บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัด 499,690.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2018 PO61-00500

29 โครงการสนับสนุนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ 300,000.00    297,674.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 297,674.00       บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 297,674.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 16 พฤษภาคม 2018 PO61-00501

30 โครงการจ้างด าเนินการส่ือสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส . 35,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด 30,496.07         บริษัท ธนวิชย จ ากัด 30,496.07           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 18 พฤษภาคม 2018 PO61-00502

31 โครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม สสส .ในงานกิจกรรมงานว่ิงร้อยหัวใจ : Mini Heart Mini
 Marathon 2018 ณ เชียงใหม่

70,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด 68,242.46         บริษัท ธนวิชย จ ากัด 68,242.46           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 18 พฤษภาคม 2018 PO61-00503

32 โครงการงานจ้างผลิตเส้ือยืดเพ่ือใช้ในงานรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 359,520.00    359,520.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค ที อินเตอร์เทรด 359,520.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค ที อินเตอร์เทรด 359,520.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 18 พฤษภาคม 2018 PO61-00510

33 ตรวจสอบโครงการรับทุนกลุ่ม 01 1,050,000.00   อัตรา
ค่าธรรมเนียม
รับรองเงินงวด 

สสส.

E-Bidding บริษัท เอส.พี.พี  คอนเซ็พท์ แอคเค้า
ต้ิง จ ากัด

839,000.00       บริษัท เอส.พี.พี  คอนเซ็พท์ แอคเค้า
ต้ิง จ ากัด

839,000.00         1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (Price performance) ด้วยคะแนน 95.00 คะแนน

21 พฤษภาคม 2018 PO61-00505

โครงการ "ตรวจสอบโครงการรับทุน สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2560 และท่ีปรึกษาเชิงพัฒนา "



 

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

34 ตรวจสอบโครงการรับทุนกลุ่ม 02 1,050,000.00   อัตรา
ค่าธรรมเนียม
รับรองเงินงวด 

สสส.

E-Bidding บริษัท เอ.ซี. อินเทอร์นอล ออดิท 
คลับ จ ากัด

873,000.00       บริษัท เอ.ซี. อินเทอร์นอล ออดิท 
คลับ จ ากัด

873,000.00         1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (Price performance) ด้วยคะแนน 90.00 คะแนน

21 พฤษภาคม 2018 PO61-00506

35 ตรวจสอบโครงการรับทุนกลุ่ม 03 900,000.00     อัตรา
ค่าธรรมเนียม
รับรองเงินงวด 

สสส.

E-Bidding บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

689,000.00       บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

689,000.00         1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (Price performance) ด้วยคะแนน 93.66 คะแนน

21 พฤษภาคม 2018 PO61-00507

36 ตรวจสอบโครงการรับทุนกลุ่ม 04 400,000.00     อัตรา
ค่าธรรมเนียม
รับรองเงินงวด 

สสส.

e-Bidding บริษัท เบสบิส โซลูช่ัน จ ากัด 387,000.00       บริษัท เบสบิส โซลูช่ัน จ ากัด 387,000.00         1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (Price performance) ด้วยคะแนน 88.00 คะแนน

21 พฤษภาคม 2018 PO61-00508

37 ตรวจสอบโครงการรับทุนกลุ่ม 05 300,000.00     อัตรา
ค่าธรรมเนียม
รับรองเงินงวด 

สสส.

e-Bidding บริษัท เอ เอ็มซี อินเตอร์เนช่ันแนล 
คอนซัลต้ิง จ ากัด

250,000.00       บริษัท เอ เอ็มซี อินเตอร์เนช่ันแนล 
คอนซัลต้ิง จ ากัด

250,000.00         1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (Price performance) ด้วยคะแนน 88.34 คะแนน

21 พฤษภาคม 2018 PO61-00509

38 โครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร ฯ (งานซ่อมบ ารุงและตรวจสอบระบบ 
VAV Box) ช้ัน B๑ ถึงช้ัน ๖ อาคารศูนย์เรียนรู้สุภาวะ

275,000.00    271,780.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

271,780.00       บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

271,780.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 22 พฤษภาคม 2018 PO61-00511

39 โครงการงานตรวจเช็คและท าความสะอาดเคร่ืองโปรเจคเตอร์ภายในอาคาร ศรร . จ านวน 15 
เคร่ือง ระยะเวลา 1 ปี

17,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัล โปรเจคเตอร์ เซอวิส
 จ ากัด

16,050.00         บริษัท เซนทรัล โปรเจคเตอร์ เซอวิส
 จ ากัด

16,050.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 22 พฤษภาคม 2018 PO61-00512

40 โครงการจ้างคีย์ข้อมูลโครงการข้ันตอน upstream ในระบบบริหารโครงการออนไลน์ 16,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายรชานนท์ มนต์อินทร์ 16,000.00         นายรชานนท์ มนต์อินทร์ 16,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 22 พฤษภาคม 2018 PO61-00513

41 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส านักงานประเภทแฟ้มส าหรับใส่เอกสารประกอบการท าสัญญา
โครงการของส านัก 6

51,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ากัด 50,825.00         บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ากัด 50,825.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 22 พฤษภาคม 2018 PO61-00514

42 โครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารฯ (งานตรวจสอบและดูแลระบบท่อน า
แสงภายในอาคาร)

20,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท  เทคโนโลยี จ ากัด 19,260.00         บริษัท ซัมมิท  เทคโนโลยี จ ากัด 19,260.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 22 พฤษภาคม 2018 PO61-00515

43 โครงการจ้างด าเนินคดีตามกฎหมาย กับโครงการท่ีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนกับ สสส . 52,500.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย์ สนธิ 52,500.00         นางสาว วารุนีย์ สนธิ 52,500.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 23 พฤษภาคม 2018 PO61-00516

44 โครงการจ้างกู้คือข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ (External Harddisk) เคร่ืองเก็บข้อมูล เพ่ือบันทึกข้อมูล 18,500.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยีโซลูช่ัน 
จ ากัด

18,404.00         บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยีโซลูช่ัน 
จ ากัด

18,404.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 23 พฤษภาคม 2018 PO61-00517

45 โครงการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารโครงการออนไลน์ ค่าบริการบ ารุงรักษา
โปรแกรมระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย ส าหรับภาคี และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

1,600,000.00  1,524,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ัน จ ากัด 1,524,215.00     บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ัน จ ากัด 1,524,215.00       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 24 พฤษภาคม 2018 PO61-00520

46 โครงการจ้างกิจกรรมส่ือสารสุขภาวะผ่านเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 2,000,000.00  2,005,180.00 e-Bidding บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไท
ซ่ิง จ ากัด

1,582,594.20     บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไท
ซ่ิง จ ากัด

1,582,594.20       1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (Price performance) ด้วยคะแนน 90.87 คะแนน

24 พฤษภาคม 2018 PO61-00521

บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด

1,989,130.00     ได้คะแนน (Price performance) 83.72 คะแนน

47 โครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร งานซ้ือหรือเปล่ียนอะไหล่ วัสดุส้ินเปลือง
งานอาคาร (งานแก้ไขชุดล าโพงเสียงประกาศช้ัน 6)

75,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เรือนมงคล แกรนด์ เทค จ ากัด 74,900.00         บริษัท เรือนมงคล แกรนด์ เทค จ ากัด 74,900.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 24 พฤษภาคม 2018 PO61-00529

48 โครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ คนทุกช่วงวัย SOOK FESTIVAL 2018 1,200,000.00  1,491,366.00 E-Bidding บริษัท อินสปาย อีเวนท์ ข ากัด 1,148,110.00     บริษัท อินสปาย อีเวนท์ ข ากัด 1,148,110.00       1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
2. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (Price performance) ด้วยคะแนน 89.42 คะแนน

25 พฤษภาคม 2018 PO61-00504



 

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไท
ซ่ิง จ ากัด

1,197,490.00     ได้คะแนน (Price performance) 82.20 คะแนน

บริษัท เอเจน อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ากัด 1,199,737.50     ได้คะแนน (Price performance) 67.97 คะแนน

49 โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวางแผนการตลาดเพ่ือสังคม 
ส าหรับโครงการส่ือสารรณรงค์

94,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาว นงนุช ทรงอยู่ 74,000.00         นางสาว นงนุช ทรงอยู่ 74,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00518

50 โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวางแผนการตลาดเพ่ือสังคม 
ส าหรับโครงการส่ือสารรณรงค์
 

90,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นาย ฐิติพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร 90,000.00         นาย ฐิติพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร 90,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00519

51 โครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร งานซ้ือหรือเปล่ียนอะไหล่ วัสดุส้ินเปลือง
งานอาคาร

100,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

99,724.00         บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

99,724.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00522

52 โครงการจ้าง Review ข้อมูล นวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือเผยแพร่การ
ท างานขององค์กร

78,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรคื สิทธาคม 78,000.00         นายเสกสรรคื สิทธาคม 78,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00523

53 โครงการจ้างจัดพิมพ์รายงานประจ าปี 2560 จ านวน 1,700 เล่ม 390,000.00    389,212.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเค พรินท์ แอนด์ แอ็ดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

317,900.00       บริษัท เจเค พรินท์ แอนด์ แอ็ดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

317,900.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00524

54 โครงการจ้างจัดท าข้อมูล รีวิวบทความนวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพ 78,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา แก้วศรีราวงษ์ 78,000.00         นางสาวทิพย์สุดา แก้วศรีราวงษ์ 78,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00525

55 โครงการจ้างจัดท าข้อมูล Review บทความนวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพ
เผยแพร่การท างานขององค์กร บทความโลกสดใสกายสุขสันต์

78,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายชนิต ภู่กาญจน์ 78,000.00         นายชนิต ภู่กาญจน์ 78,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00526

56 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ “โลกสดใส กายสุขสันต์” 445,500.00    445,120.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้ จ ากัด 445,120.00 บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้ จ ากัด 445,120.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00527

57 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างซ่อมแซม Amplifier อุปกรณ์ในชุดเคร่ืองขยายเสียงห้องประชุม 413 และ
 414

70,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

69,764.00         บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

69,764.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00528

58 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 500,000.00    497,907.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด 496,480.00       บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด 496,480.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00530

59 โครงการ จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม สสส .ในงาน Happy worldยสฟแ Forum ภาคอีสาน 
"โรงงานม่วนแฮง"

55,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด 54,024.30         บริษัท ธนวิชย จ ากัด 54,024.30           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2018 PO61-00531

60 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน (จอแสดงภาพและสายสัญญาณภาพ) 62,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เรือนมงคล แกรนด์ เทค จ ากัด 60,883.00         บริษัท เรือนมงคล แกรนด์ เทค จ ากัด 60,883.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 31 พฤษภาคม 2018 PO61-00533

61 โครงการจ้างบริหารจัดการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 6 เดือน 222,000.00    221,490.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส. เอ็ม. ที. เร้นท์ เอ คาร์ 
จ ากัด

221,490.00       บริษัท เอส. เอ็ม. ที. เร้นท์ เอ คาร์ 
จ ากัด

221,490.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 31 พฤษภาคม 2018 PO61-00534

62 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการซ่อมบ ารุงและบริหารจัดการ
ท่ัวไปภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

210,408.00    210,408.00   เฉพาะเจาะจง นายแสวง เสรีสุขสรรค์ 210,408.00       นายแสวง เสรีสุขสรรค์ 210,408.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ 31 พฤษภาคม 2018 PO61-00535


