
แบบ  สขร.1

   

รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

1 โครงการจ้างจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่  500,000.00       497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก่นสาระ จ ากัด         497,550.00 บริษัท แก่นสาระ จ ากัด        497,550.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00319

2
โครงการจ้างสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้สุข
ภาวะในรูปแบบ E-book ส าหรับการเผยแพร่สู่
ประชาชนท่ัวไป

 400,000.00       398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชวนท า จ ากัด         398,040.00 บริษัท ชวนท า จ ากัด        398,040.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00320

3  งานเปล่ียนแผงปุ่มกดลิฟต์แก้ว  4,700.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)            4,526.10 บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)           4,526.10
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00324

4 โครงการจ้างแก้ไขท่อน้ าท้ิงตัน ช้ัน 4  2,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท วาย ไอ เอ แมนเนจเม้นท์
 จ ากัด

           2,140.00
บริษัท วาย ไอ เอ แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด

          2,140.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00325

5
โครงการจัดจ้างผู้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/
ชุดโครงการ ชุดท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562

 400,000.00  400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ซี.คลัภย์ จ ากัด  400,000.00 บริษัท เอ.ซี.คลัภย์ จ ากัด  400,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00326

6 โครงการจ้างเปล่ียนชุดไส้กรองตู้น้ าด่ืม         30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ากัด           29,371.50 บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ากัด         29,371.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00327

7

โครงการจ้างจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม 
สสส. ในงานเวทีแสดงนโยบายด้านเด็กและ
เยาวชน ณ ลานกิจกรรมช้ันแอลจี สยามสแควร์
วัน

        25,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           12,612.73 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         12,612.73
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00328

8
โครงกาจ้างผลิตซองพลาสติกบรรจุวารสาร
จดหมายข่าวสร้างสุข

 150,000.00       147,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         147,125.00 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด        147,125.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00329

9
โครงการจ้างผลิตและส่ือสารข่าวส้ันเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ        500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมโนบรอดคาซท์ จ ากัด         500,000.00 บริษัท โมโนบรอดคาซท์ จ ากัด        500,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00330

10
โครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Book
 Talk) ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ        500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา ธรรมปัญญา         500,000.00 นางสาวขนิษฐา ธรรมปัญญา        500,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1 มีนาคม 2562 PO62-00331

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันท่ี 29 มีนาคม 2562

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

11
โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตส านักงาน 
ระยะเวลา 1 ปี     1,100,000.00     1,091,400.00 e-bidding

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด 
(มหาชน)

        398,040.00
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จ ากัด (มหาชน)

       398,040.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

4 มีนาคม 2562 62-00315

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต จ ากัด

        468,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน 
ไฮเวย์ จ ากัด

      1,027,817.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

        898,800.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 
จ ากัด

        690,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)

        885,960.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)

      1,020,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

12
โครงการจัดซ้ือโปรแกรมป้องกันและ
ก าจัดมัลแวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์

       500,000.00       359,520.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

        359,520.00
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

       359,520.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 มีนาคม 2562 PO62-00332

13
โครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุข
ภาวะส าหรับเด็กเยาวชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

       420,000.00       420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้ังใจท าดี จ ากัด         420,000.00 บริษัท ต้ังใจท าดี จ ากัด        420,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 มีนาคม 2562 PO62-00338

14
โครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
อาหารเพ่ือสุขภาวะ ปี 2562

       500,000.00       499,957.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        499,957.50
บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       499,957.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 มีนาคม 2562 PO62-00339

15
โครงการจ้างจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

       200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริพเพิล ดี จ ากัด         200,000.00 บริษัท ริพเพิล ดี จ ากัด        200,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 มีนาคม 2562 PO62-00340

16
โครงการจัดซ้ือต้นไม้ชนิดไม้ใบและไม้พุ่มพร้อม
อุปกรณ์ทีเก่ียวข้องส าหรับพ้ืนท่ีภายในอาคาร
และห้องประชุม

        30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ น้อมถวาย            2,900.00 นายเกียรติศักด์ิ น้อมถวาย           2,900.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 มีนาคม 2562 PO62-00341



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

17
โครงการจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบจอง
ห้องประชุมและอุปกรณ์ในส่วนการจองรถ
ส่วนกลาง

       160,000.00       152,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์ ทนสุนันท์         152,000.00 นายจตุรงค์ ทนสุนันท์        152,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 มีนาคม 2562 PO62-00342

18
โครงการจัดจ้างตรวจสอบและให้ค าแนะน า
ปรึกษาเชิงพัฒนาต่อโครงการรับทุน สสส. 
ปีงบประมาณ อนุมัติ 2561

    3,000,000.00     2,813,000.00 e-bidding
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอค
เค้าต้ิง จ ากัด

        745,000.00
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ 
แอคเค้าต้ิง จ ากัด

       745,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

8 มีนาคม 2562 62-00333

บริษัท เอ.ซี. อินเทอร์นอล ออดิท
 คลับ จ ากัด

        744,000.00
บริษัท เอ.ซี. อินเทอร์นอล 
ออดิท คลับ จ ากัด

       744,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

8 มีนาคม 2562 62-00334

บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

572,000.00
บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

572,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

8 มีนาคม 2562 62-00335

บริษัท เบส บิส โซลูช่ัน จ ากัด         399,000.00 บริษัท เบส บิส โซลูช่ัน จ ากัด        399,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

8 มีนาคม 2562 62-00336

น.ส.กัญญา พ่วงโกศล         100,000.00 น.ส.กัญญา พ่วงโกศล        100,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

11 มีนาคม 2562 62-00337

19
โครงการงานเปล่ียนอะไหล่และถ่ายน้ ามันเคร่ือง
 Fire Pump และ Generator

        50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.เอ็น.เค.เซอร์วิส เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

          49,541.00
บริษัท พี.เอ็น.เค.เซอร์วิส เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด

        49,541.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 มีนาคม 2562 PO62-00343

20 โครงการจ้างผลิตไฟลืเสียงในระบบ IVR         13,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด           13,375.00 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด         13,375.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 มีนาคม 2562 PO62-00344

21
โครงการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 
จ านวน 3 เคร่ืองระยะเวลา 1 ปี

        43,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

          42,372.00
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

        42,372.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 มีนาคม 2562 PO62-00345

22
โครงการจัดจ้างลงเสียงโฆษกสปอตวิทยุรณรงค์
โครงการรณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดัย 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

        12,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เกิดสุวรรณ           12,000.00 นายศุภชัย เกิดสุวรรณ         12,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 มีนาคม 2562 PO62-00346

23
โครงการจัดจ้างผลิตมิวสิควิดีโอประกอบ
โครงการรณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย

       438,700.00       438,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่าดงดิบ จ ากัด         438,700.00 บริษัท ป่าดงดิบ จ ากัด        438,700.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 มีนาคม 2562 PO62-00347

24
โครงการจ้างผลิตเพลงรณรงค์โครงการ
สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย

       150,000.00       150,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท จักรวาล ลัคซูร่ี จ ากัด         150,000.00 บริษัท จักรวาล ลัคซูร่ี จ ากัด        150,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 มีนาคม 2562 PO62-00348



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

25 โครงการจ้างตรวจสอบบัญชีและการเงิน        500,000.00       499,724.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

        499,724.00
 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

       499,724.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6 มีนาคม 2562 PO62-00349

26
โครงการจ้างผลิตส่ือสปอตโฆษราวิทยุโครงการ
รณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย

        34,240.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาวด์ส สตูดิโอ จ ากัด           34,240.00 บริษัท ซาวด์ส สตูดิโอ จ ากัด         34,240.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 มีนาคม 2562 PO62-00350

27
โครงการจัดจ้างนักร้องเพลงรณรงค์สงกรานต์
กลับบ้านปลอดภัย

        53,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมพิทักษ์ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ จ ากัด

          53,500.00
บริษัท สมพิทักษ์ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ จ ากัด

        53,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 มีนาคม 2562 PO62-00351

28
โครงการจ้างด าเนินการส่ือสารและจัด
นิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส.

        30,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           29,778.10 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         29,778.10
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 มีนาคม 2562 PO62-00352

29
โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่งานสร้างเสริม
สุขภาพของภาคีเครือข่าย สสส. ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์

       500,000.00       497,550.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จ ากัด         497,550.00 บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จ ากัด        497,550.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 มีนาคม 2562 PO62-00353

30
โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวส้ันเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ งบประมาณ

       500,000.00       450,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)         450,000.00 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)        450,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

11 มีนาคม 2562 PO62-00354

31
โครงการจัดจัดจ้างส่งปฏิทินปี 2562 เยาวชน
และครอบครัว

        13,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           12,936.30  บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         12,936.30
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

11 มีนาคม 2562 PO62-00355

32
โครงการจัดจ้างบริการระบบบริหารข่าวสาร
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
(NewCenter+Iqnews Clipping)

       462,240.00       462,240.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด         462,240.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด        462,240.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

12 มีนาคม 2562 PO62-00356

33
โครงการผลิตและพัฒนาข้อมูลเพ่ือการส่ือสาร
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์

       500,000.00       500,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จ ากัด         500,000.00 บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จ ากัด        500,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

12 มีนาคม 2562 PO62-00357

34
โครงการงานเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์โดยสารและ
ลิฟต์บรรทุก

       500,000.00       496,811.70  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)         496,811.70  บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)        496,811.70
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

13 มีนาคม 2562 PO62-00358

35
โครงการจัดซ้ือส่ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้
บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา คร้ังท่ี 1

        60,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

          59,967.00
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        59,967.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

13 มีนาคม 2562 PO62-00359

36
โครงการจ้างผลิตส่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมแคมเปญลดพุงลดโรค คร้ังท่ี 2

       100,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ 
จ ากัด (มหาชน)

          98,707.50
 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พ
ร้ินท์ จ ากัด (มหาชน)

        98,707.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มีนาคม 2562 PO62-00360



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

37
โครงการผลิตสินค้าสุขภาวะ กระบอกน้ า
พลาสติก SOOK ไตรมาสท่ี 3

       391,620.00       391,620.00  เฉพาะเจาะจง  ห้างหุนส่วนจ ากัด เทรนด้ีกิฟท์         391,620.00  ห้างหุนส่วนจ ากัด เทรนด้ีกิฟท์        391,620.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มีนาคม 2562 PO62-00361

38

โครงการจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
ประเด็นการเตรียมความพร้อมและการดูแล
ผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ สร้าง
ประสบการณ์ประเด็นการเตรียมความพร้อม
และการดูแลผู้สูงอายุได้ครบถ้วนในทุกมิติ

       500,000.00       500,000.00  เฉพาะเจาะจง  มูลนิธิ หมอชาวบ้าน         500,000.00  มูลนิธิ หมอชาวบ้าน        500,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มีนาคม 2562 PO62-00362

39
โครงการอบรมความรู้เบ้ืองต้นการบริหาร
จัดการแผนงานและโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงผลลัพธ์

       252,500.00       252,500.00  เฉพาะเจาะจง  นายวรุตน์ นิมิตยนต์         252,500.00  นายวรุตน์ นิมิตยนต์        252,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 มีนาคม 2562 PO62-00364

40
 โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผน 15 
แผน

       410,880.00       410,880.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ัน จ ากัด         410,880.00  บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ัน จ ากัด        410,880.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 มีนาคม 2562 PO62-00369

41
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ กล่องข้าว 
2:1:1 ไตรมาสท่ี 3

       288,900.00       288,900.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด         288,900.00  บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด        288,900.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มีนาคม 2562 PO62-00370

42
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ ท่ีประคบตา
สมุนไพร ไตรมาสท่ี 3

        72,760.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด           72,760.00  บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด         72,760.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มีนาคม 2562 PO62-00371

43
 โครงการจ้างด าเนินการโอนย้ายข้อมูลจาก
เว็บไซต์ SOOK ไปสู่ระบบ Cloud

        40,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โฟอินิแคส จ ากัด           40,000.00  บริษัท โฟอินิแคส จ ากัด         40,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มีนาคม 2562 PO62-00372

44
 โครงการจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ สมุดโน๊ตและ
แพ็คเกจจ้ิงสินค้าสุขภาวะ ไตรมาสท่ี 3

        28,397.80  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด           28,397.80  บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด         28,397.80
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มีนาคม 2562 PO62-00373

45 โครงการจัดซ้ือ driver หลอดไฟสปอร์ตไลท์         50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นเคียว จ ากัด           46,224.00 บริษัท เซ็นเคียว จ ากัด         46,224.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 มีนาคม 2562 PO62-00365

46
 โครงการงานบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ Air 
Chiller และ VRV Type

290,000.00       286,867.00      เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ทูเค เซอร์วส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

286,867.00        
 บริษัท ทูเค เซอร์วส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

286,867.00       
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 มีนาคม 2562 PO62-00366

47
 โครงการจ้างท าสต๊ิกเกอร์เลขครุภัณฑ์พร้อม
การติดเลขครุภัณฑ์

160,000.00       154,080.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 154,080.00        
 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร 
จ ากัด

154,080.00       
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 มีนาคม 2562 PO62-00367



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

48
โครงการงานบ ารุงรักษาป๊ัม GRUNDFOS  
ระยะเวลา 1 ปี

        95,000.00 ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
 จ ากัด

93,411.00          
บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

93,411.00        
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 มีนาคม 2562 PO62-00368

49  โครงการจัดจ้างกู้คืนข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์           8,600.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

           8,560.00
 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

          8,560.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 มีนาคม 2562 PO62-00374

50
 โครงการจ้างผลิตคลิปวิดีโอเพ่ือการส่ือสารองค์
ความรู้สุขภาวะ

       500,000.00       500,000.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท มาร์ฟ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ 
จ ากัด

        500,000.00
 บริษัท มาร์ฟ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ 
จ ากัด

       500,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 มีนาคม 2562 PO62-00375

51

โครงการจ้างด าเนินการส่ือสารและจัด
นิทรรศการสุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส. งาน 
Great food Good run ร่วมสร้างเสริมสุข
ภาวะผู้สูงอายุ ณ สสส.

        25,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด           12,499.74 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         12,499.74
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 มีนาคม 3105 PO62-00381

52 โครงการจัดจ้างผลิตเส้ือโปโล สสส. สีเหลือง         60,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมยุรา เหมยุรธรรม           60,000.00 นางสาวเหมยุรา เหมยุรธรรม         60,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 มีนาคม 2562 PO62-00378

53
โครงการจ้างบริหารจัดการเน้ือหาและดูแลการ
ส่ือสาร SOOK By สสส บนเว็บไซต์และส่ือ
ออนไลน์

       900,000.00       954,826.00  คัดเลือก  บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด         900,000.00  บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด        900,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

25 มีนาคม 2562 PO62-00363

54  โครงการจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP         50,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โฟทีก้า จ ากัด           42,158.00  บริษัท โฟทีก้า จ ากัด         42,158.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 มีนาคม 2562 PO62-00376

55  โครงการจัดซ้ือแท่นตัดกระดาษ           5,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)            4,259.99
 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

          4,259.99
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 มีนาคม 2562 PO62-00377

56
 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอ้ีห้องประชุม
ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

        71,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

          70,620.00
บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        70,620.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 มีนาคม 2562 PO62-00379

57
 โครงการจัดจ้างจัดท าบัตรพนักงานหน่วยงาน
ของรัฐ

        50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา มีอรุณ           50,000.00 นางสาวณัฐยา มีอรุณ         50,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 มีนาคม 2562 PO62-00380

58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

    4,000,000.00     3,720,000.00  e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริธนาพัฒ       3,326,588.09 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริธนาพัฒ     3,320,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

25 มีนาคม 2562 62-00382

บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

      3,443,470.82
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้เสนอราคาต่ าสุด



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตพงษ์ศิริ       3,353,552.91
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้เสนอราคาต่ าสุด

59
จัดจ้างออกแบบการด าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค์เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติและวัน
ครอบครัวแห่งชาติ ปี 2562

    1,000,000.00       964,605.00 e-bidding
บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        963,000.00
บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

62-00383

บริษัท โปร-คอนเซ็ปท์ จ ากัด         888,100.00
ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังน้ี ย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

 บริษัท ตรีเทพโปรดักช่ัน จ ากัด         925,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์ เอเจนซี จ ากัด         941,600.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

        952,300.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

60
โครงการติดต้ังฟิวเตอร์ห้อง AHU และเช่ือมต่อ
ระบบลมเย็นห้องศูนย์ถ่ายเอกสาร

       100,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ค ทรี จ ากัด           94,160.00 บริษัท มาร์ค ทรี จ ากัด         94,160.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 มีนาคม 2562 PO62-00385

61  โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ           5,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 
จ ากัด

           4,649.15
 บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด
 จ ากัด

          4,649.15
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 มีนาคม 2562 PO62-00386

62
 โครงการจัดซ้ือซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ส าหรับเทอเร
ซห้องอาหาร

        71,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท สันต์ไทย จ ากัด           70,620.00 บริษัท สันต์ไทย จ ากัด         70,620.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00387

63 โครงการงานเปล่ียนโคมไฟ LED ช้ัน 5         11,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ 
จ ากัด

          10,700.00
บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ 
จ ากัด

        10,700.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00388

64
โครงการเปล่ียน Power supply ป้าย LED 
บอกจ านวนรถของ carpark

          9,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

           8,239.00
บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

          8,239.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00389

65
โครงการซ้ือหัวโพรบวัดอุณหภูมิน้ าของระบบ 
Cooling Tower ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

        11,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

          10,004.50
บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์
 เซอร์วิส จ ากัด

        10,004.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00390



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

66

โครงการจ้างจ้างจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ครบ
เคร่ืองสร้าง InfoGraphic Media & 
Presentation ด้วย Powerpoint อย่างมือ
อาชีพ

        50,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ซิต้ีฮับส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

          40,660.00
 บริษัท ซิต้ีฮับส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        40,660.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00391

67 โครงการงานบ ารุงรักษาระบบ Chiller No.1        350,000.00       337,598.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด         337,598.91 บริษัท สยามไดก้ินเซลส์ จ ากัด        337,598.91
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00392

68
โครงการจ้างด าเนินการและจัดส่งจดหมายข่าว
สร้างสุข

        48,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด           47,803.32 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         47,803.32
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00393

69
โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารสร้าง
เสริมสุขภาพสู่สังคมไทยผ่านส่ือวิทยุ

       450,000.00       448,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท บอม จ ากัด         448,800.00 บริษัท สมาร์ท บอม จ ากัด        448,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00394

70
 โครงการ : จัดพิมพ์คู่มือและแผ่นพับ แผนการ
เรียนรู้สุขภาวะ (active learning) โรงเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

       500,000.00       363,800.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท์ แอคเซส 
จ ากัด

        363,800.00
 บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท์ แอค
เซส จ ากัด

       363,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00395

71
 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการท่ัวไป ฝ่าย
ส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม

        76,500.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  นายพงศกร ใจดี           76,500.00  นายพงศกร ใจดี         76,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00396

72
 โครงการ "ตรวจสอบและให้ค าแนะน าปรึกษา
เชิงพัฒนาต่อโครงการรับทุน สสส. 
ปีงบประมาณอนุมัติ 2561 กลุ่ม A5

       280,000.00       280,000.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร์เนช่ัน
แนล คอนซัลต้ิง จ ากัด

        280,000.00
 บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร์
เนช่ันแนล คอนซัลต้ิง จ ากัด

       280,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มีนาคม 2562 PO62-00397

73
 โครงการจ้างวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการ
ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพและติดตามการ
น าความรู้ไปใช้ ปี 2562

       500,000.00       497,550.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด         497,550.00  บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด        497,550.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

28 มีนาคม 2562 PO62-00398

74
 โครงการจ้างออกแบบการส่ือสารประเด็นสุข
ภาวะ (Content Marketing)

       500,000.00       497,551.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอน่ีธิง ไรท์ จ ากัด         497,551.00  บริษัท เอน่ีธิง ไรท์ จ ากัด        497,551.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

29 มีนาคม 2562 PO62-00399

75
 โครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตชุดข้อมูล
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะแบบครบวงจร
ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

       500,000.00       490,000.00  เฉพาะเจาะจง  นายอดิศร ส่งเสริม         490,000.00  นายอดิศร ส่งเสริม        490,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

29 มีนาคม 2562 PO62-00400

76
 โครงการ : จ้างผลิตวีดิทัศน์เพ่ือส่ือสารความรู้
ความเข้าใจการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะใน
กลุ่มวัยท างาน

       500,000.00       499,583.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีเจ เวิร์ค จ ากัด         499,583.00  บริษัท ซีเจ เวิร์ค จ ากัด        499,583.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

29 มีนาคม 2562 PO62-00401

77
 โครงการ จ้างงานส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกับการบริโภคไขมันเพ่ือสุขภาวะ
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์

       500,000.00       499,904.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีเจ เวิร์ค จ ากัด         499,904.00  บริษัท ซีเจ เวิร์ค จ ากัด        499,904.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

29 มีนาคม 2562 PO62-00402



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

78

 โครงการด าเนินการส่ือสารและจัดนิทรรศการ
สุขภาวะ แนะน าองค์กร สสส.  งานแถลงข่าว
เปิดตัวรายการทีวี "รอลูกเลิกเรียน", สา'สุขรวม
ใจ "สู่อาหารปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์"

        30,000.00  ไม่มี  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ธนวิชย จ ากัด           23,451.73  บริษัท ธนวิชย จ ากัด         23,451.73
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

29 มีนาคม 2562 PO62-00404

79
 โครงการจ้างบริหารจัดการสนับสนุนงานจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. ปี 2562

       120,000.00       120,000.00  เฉพาะเจาะจง  นายเขมณัฐ เสนารินทร์         120,000.00  นายเขมณัฐ เสนารินทร์        120,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

29 มีนาคม 2562 PO62-00408

80
 โครงการ "ตรวจสอบและให้ค าแนะน าปรึกษา
เชิงพัฒนาต่อโครงการรับทุน สสส. 
ปีงบประมาณอนุมัติ 2561 กลุ่ม A5

       280,000.00       280,000.00  เฉพาะเจาะจง  นางสาวเบญญา ค าแสน         280,000.00  นางสาวเบญญา ค าแสน        280,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

29 มีนาคม 2562 PO62-00409


