
แบบ  สขร.1

   

รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

1

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดท าเอกสาร
ทางการเงิน ด้านสแกนและจัดเก็บเอกสาร  
คนท่ี 1

 250,000.00       243,336.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิชล สีนิล         243,336.00 นางสาวสุวิชล สีนิล        243,336.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

2 มกราคม 2562 62-00171

2

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดท าเอกสาร
ทางการเงิน ด้านสแกนและจัดเก็บเอกสาร  
คนท่ี 2

 240,000.00       229,329.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟารีดา เศษระน า         229,329.00 นางสาวฟารีดา เศษระน า        229,329.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

2 มกราคม 2562 62-00172

3

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดท าเอกสาร
ทางการเงิน ด้านจัดท าเอกสารใบส าคัญจ่าย
และหนังสือแจ้งการโอนเงิน คนท่ี 1

 230,000.00       215,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทาดา สาระจันทร์         215,100.00 นางสาวสุทาดา สาระจันทร์        215,100.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

2 มกราคม 2562 62-00173

4

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดท าเอกสาร
ทางการเงิน ด้านจัดท าเอกสารใบส าคัญจ่าย
และหนังสือแจ้งการโอนเงิน คนท่ี 2

 240,000.00       211,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งตะวัน แสงขาว         211,320.00 นางสาวรุ่งตะวัน แสงขาว        211,320.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

2 มกราคม 2562 62-00174

5
โครงการจัดซ้ือและเปล่ียนจอ LCD แสดงผล
ของลิฟต์แก้ว

 65,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)  60,380.10 บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)  60,380.10
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

9 มกราคม 2562 62-00175

6
โครงการด าเนินการส่ือสารและจัด
นิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส. ใน
งานวันเด็ก ณ ท าเนียบรัฐบาล

       100,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           93,100.70 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         93,100.70
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

9 มกราคม 2562 PO62-00176

7
โครงการจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Microsoft Office for macOS

          9,095.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

           9,095.00
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

          9,095.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

9 มกราคม 2562 PO62-00177

8
โครงการจ้างผลิต จัดท า และแก้ไขเน้ือหา
ส่ือสารองค์กรและส่ือสารกิจกรรมการส้าง
เสริมสุขภาพต่าง ๆ

       399,000.00       399,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธ์ธีรา สวัสด์ิกิตติคุณ         399,000.00 นางสาวพัทธ์ธีรา สวัสด์ิกิตติคุณ        399,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

9 มกราคม 2562 PO62-00178

9
โครงการจ้างออกแบบจัดท ากราฟิกในส่ือ
สนับสนุนและส่ือให้ความรู้ประเด็นสุขภาวะ
ต่าง ๆ

       150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรุต บวรธีรภัค         150,000.00 นายศรุต บวรธีรภัค        150,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

9 มกราคม 2562 PO62-00179

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันท่ี 31 มกราคม 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

10
โครงการ งานติดต้ังบ่อดักไขมันและงาน
ซ่อมแซมอ่ืน ๆ ภายในอาคาร ศรร.

       420,000.00       311,370.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตุพงษ์ศิริ         311,370.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตุพงษ์ศิริ        311,370.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

10 มกราคม 2562 PO62-00181

11
โครงการจ้างสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้สุข
ภาวะเร่ืองศูนย์เด็กเล็ก

       200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุกร์สิริ อิสรชาญวาณิชย์         200,000.00
นางสาวศุกร์สิริ อิสรชาญ
วาณิชย์

       200,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

10 มกราคม 2562 PO62-00182

12
โครงการจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและรูปเล่ม
หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรม สสส.

       105,000.00       105,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนภูมิ เพ็ชกระจ่าง         105,000.00 นายพัฒนภูมิ เพ็ชรกระจ่าง        105,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

11 มกราคม 2562 PO62-00183

13
โครงการจ้างตรวจสอบโครงการรับทุนของ 
สสส.

    1,000,000.00       945,000.00 คัดเลือก
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอค
เค้าต้ิง จ ากัด

        960,000.00
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ 
แอคเค้าต้ิง จ ากัด

       960,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

14 มกราคม 2562 PO62-00180

14
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ครบเคร่ือง
สร้าง InfoGraphic Media & Presentation
 ด้วย Power Point อย่างมืออาชีพ

        50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ีฮับส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด           42,800.00
บริษัท ซิต้ีฮับส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        42,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00184

15
โครงการจ้างจัดส่งปฏิทินประจ าปีส าหรับ
ภาคีประชากรกลุ่มเฉพาะ

        36,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           35,743.35 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         35,743.35
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00185

16
โครงการจัดจ้างงานบริการและด าเนินการ
จัดส่งส่ือรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ าปี
 พ.ศ. 2562 (ปฏิทิน ไดอาร่ี สมุดโน๊ต)

        30,527.10  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           30,527.10 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         30,527.10
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00186

17
โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน 
Excel

       100,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวกรรีพอร์ต จ ากัด           96,300.00 บริษัท วิศวกรรีพอร์ต จ ากัด         96,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00187

18
ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถเพ่ือใช้ภายในส านักงาน

       489,600.00       489,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนภนต์ ผลละมุด         489,600.00 นายนภนต์ ผลละมุด        489,600.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00188

19
โครงการจ้างหนุนการเสริมการด าเนินงาน
ด้านการเงินและการบริหารจัดการ

       480,000.00       480,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมณฑา เสือป้ัน         480,000.00 นางสาวสุมณฑา เสือป้ัน        480,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00189

20
โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้
ภายในห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

       115,000.00       112,093.20  เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์ โปรดักส์         112,093.20 ร้าน เบสท์ โปรดักส์        112,093.20
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00190



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

21
โครงการจัดซ้ืออะไหล่ลิฟต์แก้วและลิฟต์ขน
ของพร้อมติดต้ัง

       258,000.00       257,217.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)         257,217.30 บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)        257,217.30
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2562 PO62-00191

22
โครงกาจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เก่ียวกับ สสส.

       259,800.00       259,800.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุลักษณา ตาน้อย         259,800.00 นางสาวสุลักษณา ตาน้อย        259,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 มกราคม 2562 62-00192

23
โครงการด าเนินการส่ือสารและจัด
นิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส. ใน
งานว่ิงจอมบึง ประจ าปี 2562

        60,380.10  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           60,380.10 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         60,380.10
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 มกราคม 2562 PO62-00194

24

โครงการด าเนินการส่ือสารและจัด
นิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส. ใน
งานโครงการสัมนาก่อนเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

        26,305.95  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           26,305.95 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         26,305.95
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 มกราคม 2562 PO62-00195

25
โครงการจ้างพัฒนาแผนงาน Big Data ฝ่าย
ส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

       498,000.00       481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จ ากัด         481,500.00 บริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จ ากัด        481,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 มกราคม 2562 PO62-00197

26
โครงการจ้างบริการจัดส่งชุดปฏิทินไดอ่ีให้กับ
ภาคเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

        29,895.80  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           29,895.80 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         29,895.80
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 มกราคม 2562 PO62-00196

27
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการตระหนัก
รู้ตนเองและการสะท้อนตนเอง

        40,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง นายสรยุทธ รัตนพจนารถ           40,000.00 นายสรยุทธ รัตนพจนารถ         40,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 มกราคม 2562 PO62-00198

28
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์ส าหรับ 
Senior Professional Development 
Program (SDP)

        50,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท ช่ืนนนน จ ากัด           50,000.00 บริษัท ช่ืนนนน จ ากัด         50,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 มกราคม 2562 PO62-00199

29
โครงการจัดท าระบบพ่ีเล้ียงและพัฒนาพ่ีเล้ียง
ในองค์กร

        96,300.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทยสกิลล์พลัส จ ากัด           96,300.00  บริษัท ไทยสกิลล์พลัส จ ากัด         96,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 มกราคม 2562 PO62-00200

30
โครงการจ้างด าเนินการและจัดส่งจดหมาย
ข่าวสร้างสุข เดือนมกราคม 2562

       100,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           47,850.00 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 47850
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 มกราคม 2562 PO62-00201

31
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ด้านวางแผนการตลาดเพ่ือสังคมและบริหาร
โครงการรณรงค์

       296,500.00       296,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุภสิริ สุริยกุล ณ อยุธยา         296,500.00
 นางสาวสุภสิริ สุริยกุล ณ 
อยุธยา

       296,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 มกราคม 2562 62-00202

32
โครงการอบรมเทคนิคการสอนงานให้ได้ท้ังใจ
และได้ท้ังงาน

        48,150.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทยสกิลล์พลัส จ ากัด           48,150.00  บริษัท ไทยสกิลล์พลัส จ ากัด         48,150.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 มกราคม 2562 PO62-00203



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

33
โครงการจัดจ้างส่ือในอาคารส านักงานเพ่ือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะโครงการลดพุงลดโรค

       450,000.00       439,010.30  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
จ ากัด (มหาชน)

        439,010.30
 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
 จ ากัด (มหาชน)

       439,010.30
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มกราคม 2562 PO62-00204

34 โครงการจัดซ้ือเกลือล้างเรซ่ินเกรด A           8,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล จ ากัด            7,704.00
 บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล 
จ ากัด

          7,704.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มกราคม 2562 PO62-00206

35
โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ประจ าห้องพยาบาล สสส.

        25,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทย เวลบีอ้ิง จ ากัด           22,587.80  บริษัท ไทย เวลบีอ้ิง จ ากัด         22,587.80
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มกราคม 2562 PO62-00207

36 โครงการงานซ่อมตู้กดน้ าด่ืม           3,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ากัด            2,996.00  บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ากัด           2,996.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มกราคม 2562 PO62-00208

37 โครงการงานแก้ไขท่อน้ าท้ิงตัน ช้ัน 1           1,700.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

           1,605.00
 บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด

          1,605.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มกราคม 2562 PO62-00209

38
โครงการจัดจ้างจัดส่งปฏิทินปี 2562 ส าหรับ
ภาคีส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและ
ครอบครัว

        10,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด            8,566.30 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           8,566.30
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00210

39
 โครงการจ้างพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บส่ือ
เพ่ือการจัดการความรู้ของสสส.

500,000.00             500,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวเฉลิมจิต มักศิริสมบัติ 500,000.00        
 บนางสาวเฉลิมจิต มักศิริ
สมบัติ

500,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00211

40
 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและประเมินผล
อาคารเขียว ภายในอาคาร ศรร. เพ่ือย่ืน
ประเมิน LEED

850,000.00       821,439.00      คัดเลือก  บริษัท แอฟริคัส จ ากัด 821,439.00         บริษัท แอฟริคัส จ ากัด 821,439.00       
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

21 มกราคม 2562 PO62-00212

41
โครงการจ้างประเมินผลการจัดกิจกรรมปิด
เทอมสร้างสรรค์

       450,000.00 449,614.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนย์เครือข่ายวิจัยเพ่ือ
เสริมสร้างทุนมนุษย์และ
สังคมไทย จ ากัด

449,614.00        
บริษัท ศูนย์เครือข่ายวิจัยเพ่ือ
เสริมสร้างทุนมนุษย์และ
สังคมไทย จ ากัด

449,614.00       
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00213

42
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะหินนวดมือ 
ไตรมาสท่ี 2 ส าหรับการด าเนินงานของ
ร้านค้าเพ่ือสุขภาวะSOOK SHOP

        19,800.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  นางอัญัญชัน รุ่งระวี           19,800.00  นางอัญัญชัน รุ่งระวี         19,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00214

43
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ เส้ือยืด 
SOOK ไตรมาสท่ี 2

        52,500.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา (มรภ.สวนสุนันทา)

          52,500.00
 ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา (มรภ.สวนสุนันทา)

        52,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00215

44
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะกระเป๋า
ดินสอ SOOK ไตรมาสท่ี 2

        15,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา (มรภ.สวนสุนันทา)

          15,000.00
 ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา (มรภ.สวนสุนันทา)

        15,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00216



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

45
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ ชุดปลูกผัก
คนเมือง ไตรมาสท่ี 2

        50,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  นางสาวสาวิตรี ชูมณี           50,000.00  นางสาวสาวิตรี ชูมณี         50,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00217

46
 โครงการจ้างผลิตส่ือสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป คร้ังท่ี 1/2562

       290,000.00       287,830.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท แปลน พร้ินท์ต้ิง จ ากัด         287,830.00  บริษัท แปลน พร้ินท์ต้ิง จ ากัด        287,830.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00218

47
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ กล่องข้าว 
2:1:1 ไตรมาสท่ี 2

       131,931.00       131,931.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด         131,931.00  บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด        131,931.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00219

48
 โครงการผลิตแพ็คเกจจ้ิงชุดปลูกผักคนเมือง 
ไตรมาสท่ี 2

        13,910.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท โชคอนันต์การพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์

          13,910.00
 บริษัท โชคอนันต์การพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

        13,910.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 มกราคม 2562 PO62-00220

49
 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์ส านักงาน

       278,400.00       278,400.00  เฉพาะเจาะจง  นายคณากร เนตรเฉิดฉันท์         278,400.00  นายคณากร เนตรเฉิดฉันท์        278,400.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

23 มกราคม 2562  62-00224

50  โครงการเช่าบริการเคร่ืองจ่ายสบู่เหลว        130,000.00       122,729.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        122,729.00
 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

       122,729.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

23 มกราคม 2562  PO62-00225

51
โครงการจัดซ้ือสาย HDMI ความยาวขนาด 5 
เมตร ส าหรับห้องประชุมภายในอาคารศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะ

          7,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์
เซอร์วิส จ ากัด

           6,227.40
บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์
เซอร์วิส จ ากัด

          6,227.40
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

23 มกราคม 2562  PO62-00226

52
 โครงการจ้างผลิตและส่ือสารร่วมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือสังคม

    1,000,000.00     1,200,000.00 e-bidding
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน)

      1,000,000.00
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน)

    1,000,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

23 มกราคม 2562 PO62-00229

53
 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์ผู้บริหาร

       255,600.00       255,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิ ใหญ่สมพงษ์         255,600.00 นายสุทธิ ใหญ่สมพงษ์        255,600.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 62-00231

54
โครงการจัดจ้างส่ือสารและจัดนิทรรศการสุข
ภาวะแนะน าองค์กร สสส. ในงานการประชุม
ระดับชาติสุขภาวะทางเพศ คร้ังท่ี 3

        40,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           39,076.40 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         39,076.40
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00232

55
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการห้บริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์ คนท่ี 1

       300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอนกพงศ์ รักขคีรีรัตน์         300,000.00 นายเอนกพงศ์ รักขคีรีรัตน์        300,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00233

56
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการห้บริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์ คนท่ี 2

       300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิฬาทิพาฉัตร แสงทอง         300,000.00 นางสาวนิฬาทิพาฉัตร แสงทอง        300,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00234



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

57
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์ข่าวสาร
และประเมินผล สสส.

       368,268.00       368,268.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ เลิศจารุโชคขจร         368,268.00 นางสาวทัศนีย์ เลิศจารุโชคขจร        368,268.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00235

58
โครงการจ้างจัดท าบัญชีกองทุนสวัสดิการ
ภายในส านักงาน

       250,000.00       231,120.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอค
เค้าต้ิง จ ากัด

        231,120.00
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ 
แอคเค้าต้ิง จ ากัด

       231,120.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00236

59
โครงการจ้างพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่ือ
รณรงค์ส าหรับโรงภาพยนตร์ ต าแหน่งปิดมือ
ถือ

       400,000.00       350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จ ากัด         350,000.00 บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จ ากัด        350,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00237

60
 โครงการจัดจ้างบรรจุห่อพัสดุส่ือโปสเตอร์
และแผ่นพับประเด็นสุขภาวะ คนท่ี 3

          7,500.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  นายสมชาย อนันตผล            7,500.00  นายสมชาย อนันตผล           7,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00239

61
 โครงการจัดจ้างบรรจุห่อพัสดุส่ือโปสเตอร์
และแผ่นพับประเด็นสุขภาวะ คนท่ี 2

          7,500.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  นางระวีวงค์ จิตจง            7,500.00  นางระวีวงค์ จิตจง         75,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00240

62
 โครงการจัดจ้างบรรจุห่อพัสดุส่ือโปสเตอร์
และแผ่นพับประเด็นสุขภาวะ คนท่ี 1

          7,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายบพิธ บุดดาจันทร์            7,500.00 นายบพิธ บุดดาจันทร์           7,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00241

63
โครงการจัดท าบัญชีกองทุนสวัสดิการด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล

       160,000.00       154,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอค
เค้าต้ิง จ ากัด

        154,080.00
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ 
แอคเค้าต้ิง จ ากัด

       154,080.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00242

64 โครงการจ้างเช็ดกระจกภายนอกอาคาร ศรร.        200,000.00       160,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก 
จ ากัด

        160,500.00
บริษัท โอวาท โปร แอนด์ 
ควิก จ ากัด

       160,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00243

65
โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้าง
เสริมสุขภาพผ่านส่ือออนไลน์

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ เดชหัสดิน         500,000.00 นายภาคภูมิ เดชหัสดิน        500,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 มกราคม 2562 PO62-00244

66
โครงการจัดเก็บและวิเคราะห์ข่าว
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และส่ือออนไลน์

       898,800.00       898,899.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด         898,800.00  บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด        898,800.00

เป็นพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีได้
ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
และมีความจ าเป็นต้องท าการซ้ือ
จ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์
หรือต่อเน่ือง

25 มกราคม 2562 62-00205

67
โครงการจ้างจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม 
สสส.ในงาน SOOK Market ประจ าเดือน 
ม.ค. 2562

        20,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           12,593.00 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         12,593.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 มกราคม 2562 PO62-00245



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

68
โครงการจัดจ้างด าเนินการบรรจุห่อพัสดุ 
และกระจายส่ือประเด็นสุขภาวะ

        65,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ตรีโรจน์           65,500.00 นางสาวนิตยา ตรีโรจน์         65,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

28 มกราคม 2562 PO62-00246

69
โครงการ จ้างจัดส่ือในห้างเทสโก้ โลตัส และ
ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส เพ่ือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ

       450,000.00       408,109.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดันน์ฮัมบ้ี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

        408,109.00
บริษัท ดันน์ฮัมบ้ี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

       408,109.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

28 มกราคม 2562 PO62-00247

 บริษัท บอสเทค อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

        966,210.00
 บริษัท บอสเทค อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

       966,210.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

29 มกราคม 2562 62-00221

 บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอ
ไทซ่ิง จ ากัด

        955,510.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

        949,090.00
 บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

       949,090.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

30 มกราคม 2562 62-00223

 บริษัท ชวนท า จ ากัด         963,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัท แอล พี ลายค า จ ากัด         900,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 นางสุวรรณา บุญกล่ า         942,500.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอ
ไทซ่ิง จ ากัด

      1,470,180.00
 บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอด
เวอไทซ่ิง จ ากัด

    1,470,180.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

31 มกราคม 2562 62-00222

 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน 
จ ากัด

 1,350,000.00 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัท สาระพันปันสุข วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม จ ากัด

  1,481,148.00 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัทแดสส์ไร้ท์ ครีเอทีฟ จ ากัด       1,356,629.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

71
 โครงการจ้างจ้างสังเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy)

    1,000,000.00       963,000.00  e-bidding 
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 โครงการจ้างจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมสุข
ภาวะส าหรับเยาวชน (เดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

    1,500,000.00     1,494,790.00  e-bidding 
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 โครงการจ้างจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต
และปัญญาเพ่ือการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ 
เพ่ือให้แนวคิด มุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าไปสู่การปรับ
ทัศนคติและเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
สุขภาวะอย่างย่ังยืน

    1,000,000.00       970,000.00  e-bidding 



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

 บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

  1,399,667.00 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด       3,000,000.00  บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด     3,000,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

31 มกราคม 2562 62-00238

 บริษัทแดสส์ไร้ท์ ครีเอทีฟ จ ากัด       2,839,650.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

73
 โครงการจ้างจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ
ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

    3,000,000.00     2,985,300.00  e-bidding 
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 โครงการจ้างจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมสุข
ภาวะส าหรับเยาวชน (เดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

    1,500,000.00     1,494,790.00  e-bidding 


