
แบบ  สขร.1

 

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑและอุปกรณทางการ

แพทย

5,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สาย 4 พีพีดรักส จํากัด 4,801.09             บริษัท สาย 4 พีพีดรักส จํากัด 4801.09 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

1 มิถุนายน 2561 PO61-00536

2 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อการ

เรียนรูตนเอง (e-Learning) เรื่องการพัฒนา

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต สถาพรวจนา 500,000.00         นางสาวจันทกานต  สถาพรวจนา    500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

1 มิถุนายน 2561 PO61-00537

3 โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธชุดความรู 122,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชวนทํา จํากัด 110,000.00         บริษัท ชวนทํา จํากัด    110,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

1 มิถุนายน 2561 PO61-00538

4 โครงการจัดซื้อกระดาษสําหรับทําสัญญา 12,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด 11,770.00           บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด      11,770.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

5 มิถุนายน 2561 PO61-00539

5 โครงการเผยแพรนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ 490,000.00 479,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอม พีอาร จํากัด 479,788.00         บริษัท ไอแอม พีอาร จํากัด 479,788.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

5 มิถุนายน 2561 PO61-00540

6 โครงการจางผูตรวจสอบโครงการยอยภายใต

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการ

สรางเสริมสุขภาพ

98,900.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคานแตนท เซอรวิส

 จํากัด

87,000.00           บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคานแตนท เซอรวิส จํากัด 87,000.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

5 มิถุนายน 2561 PO61-00541

7 โครงการจางผลิตสื่อสารคดีสื่อสารสรางพื้นที่

สุขภาวะสําหรับเผยแพรทางสื่อโทรทัศน

2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding บริษัท เพ็ญประภรรณ จํากัด 2,500,000.00 บริษัท เพ็ญประภรรณ จํากัด 2,500,000.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ 2. เปนผู

ชนะการเสนอราคา (Price performance) 

ดวยคะแนน 87.38 คะแนน

11 มิถุนายน 2561 61-00542

บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จํากัด 2,455,000.00       - - ไดคะแนน (Priceperformance) ดวยคะแนน

 68.24 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

หางหุนสวนจํากัด ฉายอดีต 2,100,000.00       - - ไดคะแนน (Priceperformance) ดวยคะแนน

 40.00 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

บริษัท อะกาลิโก โมทีฟ จํากัด 2,277,000.00       - - ไดคะแนน (Price performance) ดวยคะแนน

 66.83 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

8 โครงการจัดจางผลิตภาพยนตรโฆษณาสื่อ

โทรทัศนและสื่อดิจิทัล โครงการเลิกเหลา

สิ่งแวดลอมเปลี่ยน งดเหลาเขาพรรษา 2561

5,000,000.00 5,087,053.92 คัดเลือก บริษัท ม่ําฟลม จํากัด 4,999,979.46 บริษัท ม่ําฟลม จํากัด 4,571,979.46 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ 2. เปนผู

ชนะการเสนอราคา (Price performance) 

ดวยคะแนน 90.63 คะแนน

12 มิถุนายน 2561 61-00543

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท พอใจฟลม จํากัด - - 4,880,000.00  ไดคะแนน (Price performance) ดวย

คะแนน 83.499 คะแนน

- -

9 โครงการจางที่ปรึกษางานพัฒนาศักยภาพเพื่อ

ขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรูดานการสราง

เสริมสุขภาพ

500,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชื่นอุษา ชลศึกษ จันทรา 450,000.00         นางชื่นอุษา ชลศึกษ จันทรา 450,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

6 มิถุนายน 2561 PO61-00544

10 โครงการจางตรวจสอบโครงการรับทุนของ 

สสส. ปงบประมาณอนุมัติ 2560 กลุม 06

150,000.00 อัตราคาธรรมเนียม

รับรองเงินงวด สสส.

เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา พวงโกศล 125,000.00 นางสาวกัญญา พวงโกศล 125,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

6 มิถุนายน 2561 PO61-00545

11 โครงการจางออกแบบและพัฒนาระบบ 

Leadership system Executive 

Development program

400,000.00 340,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชื่นนนน จํากัด 340,000.00         บริษัท ชื่นนนน จํากัด 340,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

6 มิถุนายน 2561 PO61-00546

12 โครงการจางผลิตโปสเตอรทาบริหารรางกาย

สไตลไทย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกาย

คนวัยทํางาน

25,466.00      ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท กูดทีม พริ้นทติ้ง จํากัด 25,466.00           บริษัท กูดทีม พริ้นทติ้ง จํากัด 25,466.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

7 มิถุนายน 2561 PO61-00548

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษา

อาคารฯ(งานทดสอบกสถานที่ใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวประจําป)

35,000.00      ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จํากัด 34,240.00           บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จํากัด 34,240.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

7 มิถุนายน 2561 PO61-00549

14 โครงการปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษา

อาคารฯ(งานเปลี่ยนอะไหลโทรศัพทของลิฟต

ขนของ)

13,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 12,663.45           บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 12,663.45     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

7 มิถุนายน 2561 PO61-00550

15 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 42 

รายการ

42,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด 40,756.30 บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด 40,756.30 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

7 มิถุนายน 2561 PO61-00551

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษา

อาคารฯ(งานเปลี่ยนเซนเซอรืประตูลิฟตขน

ของ)

16,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 15,311.70 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 15,311.70 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

11 มิถุนายน 2561 PO61-00552

17 โครงการจัดจางผูตรวจสอบแผนงาน/

โครงการ/ชุดโครงการ ชุดที่ 11 ปงบประมาณ

 2561

500,000.00 อัตราคาธรรมเนียม

รับรองเงินงวด สสส.

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส ออดิท แอนด แมนเนจเมนท

 จํากัด

500,000.00         บริษัท ซีเอส ออดิท แอนด แมนเนจเมนท 

จํากัด

500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

12 มิถุนายน 2561 PO61-00554

18 โครงการจางผลิตสื่อวิดิทัศนชุด "SOOK By 

สสส."

500,000.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จํากัด 499,690.00 บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จํากัด 499,690.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

12 มิถุนายน 2561 PO61-00555

19 โครงการจัดจางผูตรวจสอบโครงการรับทุน 

ของ สสส. ปงบประมาณอนุมัติ 2560 กลุม 07

125,000.00 อัตราคาธรรมเนียม

รับรองเงินงวด สสส.

เฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จํากัด 125,000.00         บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จํากัด 125,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

12 มิถุนายน 2561 PO61-00556

20 โครงการจัดพิมพคูมือดําเนินงานโครงการสราง

เสริมสุขภาพ สําหรับผูรับทุน 3,000 เลม

96,300.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จํากัด 96,300.00 บริษัท มาตา การพิมพ จํากัด 96,300.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

12 มิถุนายน 2561 PO61-00557



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21 โครงการจางบริหารจัดการนิตยสารสงเสริม

การเรียนรูสุขภาวะ สําหรับประชาชนทั่วไป 

ประจําป 2561

1,500,000.00 1,392,391.00 e-bidding บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 1,315,000.00 บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 1,315,000.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ 2. เปนผู

ชนะการเสนอราคา (Price performance) 

ดวยคะแนน 90.61 คะแนน

13 มิถุนายน 2561 61-00547

บริษัท โคคูน แอนด โค จํากัด 1,385,000.00       - - ไดคะแนน (Price performance) ดวยคะแนน

 67.64 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

22 โครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม 

โครงการสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 9

40,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด 38,803.34           บริษัท ธนวิชย จํากัด 38,803.34     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

13 มิถุนายน 2561 PO61-00560

23 โครงการจางจัดแปล ทําขอมูล บทความสุข

ภาวะเผยแพรฉบับจดหมายขาวสรางสุข

72,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย ขวัญคม 72,000.00           นายอาทิตย ขวัญคม 72,000.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

15 มิถุนายน 2561 PO61-00558

24 โครงการจัดจางผูตรวจสอบแผนงาน/

โครงการ/ชุดโครงการ ชุดที่ 12 ปงบประมาณ

 2561

500,000.00 อัตราคาธรรมเนียม

รับรองเงินงวด สสส.

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซมอน ออดิทติ้ง เฮาส จํากัด 500,000.00         บริษัท ไซมอน ออดิทติ้ง เฮาส จํากัด 500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

15 มิถุนายน 2561 PO61-00561

25 โครงการจางวิเคราะหขอมูลงานใน

กระบวนการบริหารแผนงาน/โครงการ

321,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อวานี จํากัด 321,000.00 บริษัท อวานี จํากัด 321,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

15 มิถุนายน 2561 PO61-00563

26 โครงการจัดทําสมุดบันทึกการดําเนินงาน

โครงการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูรับทุน

โครงการ

64,200.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จํากัด 64,200.00 บริษัท มาตา การพิมพ จํากัด 64,200.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

18 มิถุนายน 2561 PO61-00564

27 โครงการจางปรับปรุง ซอมแซมและ

บํารุงรักษาอาคาร (งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน

ระบบไฟฟาหลักประจําป)

91,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนตากอน อิเล็คทริค จํากัด 90,950.00 บริษัท เพนตากอน อิเล็คทริค จํากัด 90,950.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

19 มิถุนายน 2561 PO61-00565

28 โครงการจัดซื้อบริการระบบอีเมล G Suite 

และ Google dirve (ฝายสื่อสารการตลาด

เพื่อสังคม)

6,971.05 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 6,971.05 บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 6,971.05 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

19 มิถุนายน 2561 PO61-00566

29 โครงการจางดําเนินการและจัดสงจดหมาย

ขาวสรางสุขฉบับเดือนมิถุนายน 2561

60,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จํากัด 58,344.16 บริษัท บเรนเวอรค จํากัด 58,344.16 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

19 มิถุนายน 2561 PO61-00567

30 โครงการจางบริหารจัดการแอปพลิเคชั่น

สงเสริมการอานเพื่อสุขภาวะ (SOOK Library

 Application)

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จารวิส โซลูชั่น จํากัด 500,000.00 บริษัท จารวิส โซลูชั่น จํากัด 500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

19 มิถุนายน 2561 PO61-00568

31 โครงการจางประเมินผลองคกรตามกรอบการ

ประเมิน กพม. ป 2561

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เจริญวงศ 160,000.00 นายอุทัย เจริญวงศ 160,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

19 มิถุนายน 2561 PO61-00569

32 โครงการออกแบบชุดปฏิทิน-ไดอารี-่ของ

ชํารวย ป 2562

490,000.00 489,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท อดาแมนท ครีเอชั่น จํากัด 489,999.99 บริษัท อดาแมนท ครีเอชั่น จํากัด 489,999.99 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

19 มิถุนายน 2561 PO61-00570



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33 โครงการผลิตภาพยนตรโฆษณาสื่อโทรทัศน

และสื่อดิจิทัล โครงการสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อ

บานปลอดบุหรี่

3,000,000.00 3,001,328.00 คัดเลือก บริษัท พอใจฟลม จํากัด 2,950,000.00       บริษัท พอใจฟลม จํากัด  2,843,000.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ 2. เปนผู

ชนะการเสนอราคา (Price performance) 

ดวยคะแนน 91.999 คะแนน

20 มิถุนายน 2561 61-00559

บริษัท ม่ําฟลม จํากัด 2,996,077.04       - -  ไดคะแนน (Price performance) ดวย

คะแนน 84.674 คะแนน

- -

บริษัท หมงรามา จํากัด 2,956,249.50       - -  ไดคะแนน (Price performance) ดวย

คะแนน 84.967 คะแนน

- -

34 โครงการจัดจางผูตรวจสอบแผนงาน/

โครงการ/ชุดโครงการ ชุดที่ 14 ปงบประมาณ

 2561

500,000.00 อัตราคาธรรมเนียม

รับรองเงินงวด สสส.

เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด คอน

ซัลติ้ง จํากัด

500,000.00         บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด คอนซัลติ้ง 

จํากัด

500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิถุนายน 2561 PO61-00571

35 โครงการจัดซื้อชุด LCD Panel NEC PA550W 20,300.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล โปรเจคเตอร เซอรวิส 

จํากัด

20,233.00 บริษัท เซ็นทรัล โปรเจคเตอร เซอรวิส จํากัด 20,233.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิถุนายน 2561 PO61-00572

36 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถาม

เพื่อใชในการเก็บขอมูล Baseline ของ

โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ สสส.

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอรโพล จํากัด 500,000.00 บริษัท ซูเปอรโพล จํากัด 500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิถุนายน 2561 PO61-00573

37 โครงการจางจัดกิจกรรมเผยแพรสื่อความรูสุข

ภาวะในงานสัปดาหหนังสือภูมิภาค 2 แหง

500,000.00    499,989.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 499,048.00         บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 499,048.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิถุนายน 2561 PO61-00574

บริษัท ลิตเติ้ล แบร จํากัด 1,414,000.00       บริษัท ลิตเติ้ล แบร จํากัด 1,364,000.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ 2. เปนผู

ชนะการเสนอราคา (Price performance) 

ดวยคะแนน 82.07 คะแนน

21 มิถุนายน 2561 61-00553

หางหุนสวนจํากัด สปารกกิ้งเฮด โปรดักชั่น 1,208,000.00       - - ไดคะแนน (Price performance) ดวยคะแนน

 39.53 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

บริษัท สยามอินเตอร วิชชั่น กรุป จํากัด 1,200,000.00       - - ไดคะแนน (Price performance) ดวยคะแนน

 61.85 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

บริษัท ดีนาดู มีเดีย พลัส จํากัด 996,969.00         - - ไดคะแนน (Price performance) ดวยคะแนน

 55.00 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

บริษัท เซนสเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 1,214,450.00 - - ไดคะแนน (Price performance) ดวยคะแนน

 41.66 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

โครงการผลิต VDO การทํางานสรางเสริม

สุขภาพ ของสํานักเชิงรุก

38 1,414,000.00 1,414,000.00      e-bidding



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท ภทร ครีเอชั่น จํากัด 1,070,000.00       -  - ไดคะแนน (Price performance) ดวยคะแนน

 57.07 คะแนน ไมผานเกณฑที่กําหนดไว ตอง

ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- -

39 โครงการจัดจางผูตรวจสอบแผนงาน/

โครงการ/ชุดโครงการ ชุดที่ 13 ปงบประมาณ

 2561

500,000.00 อัตราคาธรรมเนียม

รับรองเงินงวด สสส.

เฉพาะเจาะจง บริษัท การบัญชีกรณิกา และกฎหมาย 

จํากัด

500,000.00         บริษัท การบัญชีกรณิกา และกฎหมาย จํากัด 500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

21 มิถุนายน 2561 PO61-00562

40 โครงการบริการระบอีเมล G Suite และ 

Google drive (ฝายบัญชีและการเงิน)

5,269.75 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 5,269.75 บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 5,269.75 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

22 มิถุนายน 2561 PO61-00576

41 โครงการจัดทําสื่อทรัพยากรสารสนเทศใน

รูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานหองสราง

ปญญา ครั้งที่ 3/2561

40,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว แคปเจอร จํากัด 39,996.60           บริษัท นิว แคปเจอร จํากัด 39,996.60     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

22 มิถุนายน 2561 PO61-00577

42 โครงการการประเมินประสิทธิภาพการใช

ระบบบันทึกรับ-จาย (ออนไลน)

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 350,000.00         มหาวิทยาลัยศรีปทุม 350,000.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

22 มิถุนายน 2561 PO61-00578

43 โครงการลงเสียงสปอตโฆษณาวิทยุรณรงค 

พ.ร.บ.ยาสูบ 2560 เสียงลูกคา โครงการ

รณรงคพิษภัยบุหรี่

5,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายสรรพธัชช เลี่ยมชาญชัย              5,000.00 นายสรรพธัชช เลี่ยมชาญชัย        5,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00580

44 โครงการลงเสียงสปอตโฆษณาวิทยุรณรงค 

พ.ร.บ.ยาสูบ 2560 เสียงเจ โครงการรณรงค

พิษภัยบุหรี่

5,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ อุมลาภสกุล              5,000.00 นางสาวจุฑามาศ อุมลาภสกุล        5,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00581

45 โครงการจาง ผลิตสปอตโฆษณาวิทยุโครงการ

เลิกเหลาสิ่งแวดลอมเปลี่ยน งดเหลา

เขาพรรษา ป 2561

52,430.00 ไมมี 52,430.00      บริษัท ซีเน ดิจิตอล ซาวด สตูดิโอ จํากัด 52,430.00           บริษัท ซีเน ดิจิตอล ซาวด สตูดิโอ จํากัด 52,430.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00582

46 โครงการจางนักแสดงชายรวมพัฒนางานสื่อ

รณรงคประเด็นสรางเสริมสุขภาวะ โครงการ

รณรงคปจัยเสี่ยงหลักและสรางเสริมสุขภาวะ

อื่น ๆ

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําภู ภูริภูวดล 250,000.00 นายกําภู ภูริภูวดล 250,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00583

47 โครงการจางนักแสดงหญิงรวมพัฒนางานสื่อ

รณรงคประเด็นสรางเสริมสุขภาวะ โครงการ

รณรงคปจัยเสี่ยงหลักและสรางเสริมสุขภาวะ

อื่น ๆ

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนีย ศรีบุรินทร 250,000.00 นางรัชนีย ศรีบุรินทร 250,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00584

48 โครงการลงเสียงโฆษกสปอตโฆษณาวิทยุ 

โครงการงดเหลาเขาพรรษา ป 2561 ชุดกลา

ขอกลาให เสียงโฆษก 1

6,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ เสือวรรศรี 5,000.00             นายกิตติพันธ เสือวรรณศรี 5,000.00       มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00585

  

 

      



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

49 โครงการจางลงเสียงโฆษกสปอตโฆษณาวิทยุ 

โครงการงดเหลาเขาพรรษา ป 2561 ชุดกลา

ขอกลาให เสียงโฆษก 2

6,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายธีระพล สุเนตตา 6,000.00             นายธีระพล สุเนตตา        6,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00586

50 โครงการจางลงเสียงโฆษกสปอตโฆษณาวิทยุ 

โครงการงดเหลาเขาพรรษา    ป 2561 

5,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายสุพจน พงษพรรณเจริญ 5,000.00             นายสุพจน พงษพรรณเจริญ        5,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00587

51 โครงการลงเสียงโฆษกสปอตโฆษณาวิทยุ 

โครงการงดเหลาเขาพรรษา ป 2561 

ชุด Teamwork เสียงโฆษก 1

5,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายสํารวย แสงทับทิม 5,000.00             นายสํารวย แสงทับทิม 5,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00588

52 โครงการจางลงเสียงโฆษกสปอตโฆษณาวิทยุ 

โครงการงดเหลาเขาพรรษา ป 2561 ชุด 

Teamwork เสียงโฆษก 2

6,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายตุล ไวฑูรเกียรติ 6,000.00             นายตุล ไวฑูรเกียรติ 6,000.00       มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00589

53 โครงการจางเขียนเนื้อหาและงานเขียนเพื่อ

รณรงคประชาสัมพันธ โครงการ รณรงค

ประเด็นตาง ๆ

30,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา อุทัยเจริญพงษ 30,000.00           นางสาวพิชญา อุทัยเจริญพงษ 30,000.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00590

54 โครงการจางเขียนเนื้อหาในสื่อรณรงคและสื่อ

ใหความรู โครงการ ประเด็นสุขภาวะตาง ๆ

30,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมือนฝน ธารณธรรม 30,000.00           นางสาวเหมือนฝน ธารณธรรม      30,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00591

55 โครงการจัดซื้อบริการระบบอีเมล G Suite 

และ Google dirve (ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ)

500,000.00    359,841 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 359,841.00         บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 359,841.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00592

56 โครงการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ รณรงค 

พ.ร.บ.ยาสูบ 2560 โครงการรณรงค

พิษภัยบุหรี่

10,700.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเน ดิจิตอล ซาวด สตูดิโอ จํากัด 10,700.00           บริษัท ซีเน ดิจิตอล ซาวด สตูดิโอ จํากัด 10,700.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00593

57 โครงการจางปรับปรุง ซอมแซมและ

บํารุงรักษาอาคาร (งานบํารุงรักษาทอน้ําเย็น

ระบบปรับอากาศ Ball Cleaning)

45,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท แทซโก อินเตอรเทค จํากัด 44,041.20           บริษัท แทซโก อินเตอรเทค จํากัด 44,041.20     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00594

58 โครงการจางแตงคําประพันธบทอาศิรวาท

ถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน

คลายวันพระราชสมภพ

10,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ จันทนา 10,000.00           นางจันทรเพ็ญ จันทนา 10,000.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00595

59 โครงการซอมแซมเครื่องโปรเจ็คเตอรยี่หอ 

EPSON รหัสครุภัณฑ 54-105-007

9,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จํากัด

8,174.80             บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส จํากัด 8,174.80       มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00596

60 โครงการจัดซื้อบริการระบบอีเมล G Suite 

และ Google dirve (ฝายอํานวยการ)

15,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 12,647.40           บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 12,647.40     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

25 มิถุนายน 2561 PO61-00597

61 โครงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนงานหองสมุดสราปญญา ประจําป 

25,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด 21,571.20           บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด 21,571.20     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

26 มิถุนายน 2561 PO61-00598



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

62 โครงการจางปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคาร

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ

350,000.00 347,850.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัทรา เขียวเมน 347,850.00         นางสาวสุภัทรา เขียวเมน 347,850.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

26 มิถุนายน 2561 PO61-00599

63 โครงการจางออกแบบและสื่อสารงานลูกคา

สัมพันธไปยังฐานขอมูลผูใชบริการศูนยเรียนรู

สุขภาวะ ป 2561 (E-News Letter)

50,000.00 460,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พิกซิลลา จํากัด 460,100.00         บริษัท พิกซิลลา จํากัด 460,100.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

26 มิถุนายน 2561 PO61-00601

64 โครงการปรับปรุงระบบยื่นขอเสนอโครงการ

ออนไลน (eProposal) ครั้งที่ 2

500,000.00          487,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด          487,920.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด    487,920.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00602

65 โครงการปรับปรุงระบบบริหารโครงการ

ออนไลนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงระบบยื่น

ขอเสนอโครงการออนไลน (eProposal) ครั้งที่

 2

500,000.00 497,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด 497,550.00         บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด 497,550.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00603

66 โครงการจางจัดการคลังสื่อสิ่งพิมพศูนยเรียนรู

สุขภาวะ

495,000.00 494,340.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 494,340.00         บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 494,340.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00604

67 โครงการจัดจางซอมแซมเครื่องออกกําลังกาย 7,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

5,617.50             บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย) จํากัด 5,617.50       มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00605

68 โครงการจางบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกาย 35,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย) 

จํากัด

30,000.00           บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย) จํากัด 30,000.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00606

69 โครงการบริหารจัดการกระจายสื่อ SOOK 

Magazine ฉบับเผยแพรประชาสัมพันธ (Free

 Copy) เพื่อขยายฐานผูรับประโยชน

500,000.00 495,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทิเวชั่น ฮับ จํากัด 495,410.00 บริษัท แอคทิเวชั่น ฮับ จํากัด 495,410.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00607

70 โครงการจางสังเคราะหชุดความรูกรณีศึกษา

ตนแบบและโมเดลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3

100,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ชวนทํา จํากัด 88,500.00           บริษัท ชวนทํา จํากัด      88,500.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00608

71 โครงการจัดซื้อบริการระบบอีเมล G Suite 

และ Google dirve (ฝายสื่อสารองคกร)

15,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 12,481.55           บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 12,481.55     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

27 มิถุนายน 2561 PO61-00609

72 โครงการจัดซื้อบริการระบบอีเมล G Suite 

และ Google dirve (ฝายบริหารงานบุคคล)

10,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 3,161.85             บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 3,161.85       มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

28 มิถุนายน 2561 PO61-00611

73 โครงการจางจัดงานแถลงขาวตนแบบ

ครอบครัวมีสุขและมอบรางวัลองคกรตนแบบ

ครอบครัวมีสุข (Happy Family Award 

2018)

360,000.00    355,755.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จํากัด 355,755.00         บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จํากัด 355,755.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

28 มิถุนายน 2561 PO61-00612

74 โครงการจัดซื้อบริการระบบอีเมล G Suite 

และ Google dirve (สํานักศูนยเรียนรูสุข

ภาวะ)

10,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 9,485.55             บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 9,495.55       มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

28 มิถุนายน 2561 PO61-00613

75 โครงการจางจัดทําสื่อเพื่อการสื่อสารขอมูล

และความรูเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

500,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะกูดแฟคทอรี่ จํากัด 490,000.00         บริษัท เดอะกูดแฟคทอรี่ จํากัด 490,000.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

28 มิถุนายน 2561 PO61-00614



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

76 โครงการรณรงคสังคมปลอดเหลา งดเหลา

เขาพรรษา ป 2561

299,600.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษัท ฟฟตี้ วัน บางกอก จํากัด 299,600.00         บริษัท ฟฟตี้ วัน บางกอก จํากัด 299,600.00   มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00610

77 โครงการบริหารจัดการภายในอาคาร ศรร. 

(ประดับผาและธงตราสัญลักษณเนื่องในวัน

คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร)

35,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 33,838.75           บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จํากัด 33,838.75     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00617

78 โครงการจางปรับปรุง ซอมแซมและ

บํารุงรักษาอาคารฯ (งานเปลี่ยนอะไหล 

Motorized valve)

38,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา แพลนเน็ต จํากัด 21,935.00           บริษัท เมกา แพลนเน็ต จํากัด 21,935.00     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00618

79 โครงการจางปรับปรุง ซอมแซมและ

บํารุงรักษาอาคารฯ (งานเปลี่ยนอะไหล 

Chiller No.2)

12,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นสเซลส จํากัด 10,804.86           บริษัท สยามไดกิ้นสเซลส จํากัด 10,804.86     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00619

80 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (งานกฎหมาย) 2,500.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด 2,439.60             บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด 2,439.60       มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00620

81 โครงการจางปรับปรุง ซอมแซมและ

บํารุงรักษาอาคารฯ (งานซอมปมน้ําพุ ชั้น B2)

75,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูคอนส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 71,035.16           บริษัท ฟูคอนส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 71,035.16     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00621

82 โครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม สสส. 

ในงาน HAPPY FAMILY และงาน GH Bank 

Expo 2018

96,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด 95,511.20           บริษัท ธนวิชย จํากัด 95,511.20     มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00622

83 โครงการจางพิมพนิตยสารสงเสริมการเรียนรู

สุขภาวะ Free Copy สําหรับประชาชนทั่วไป

ประจําป 2561 ครั้งที่ 1 

500,000.00 477,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน พริ้นทติ้ง จํากัด 477,220.00 บริษัท แปลน พริ้นทติ้ง จํากัด 477,220.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

29 มิถุนายน 2561 PO61-00623


	สขร. มิ.ย. 61

